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 كلمة الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان                             

)من  شعار:  حتت  ومناهج(  قضااي  والشرعية  اإلنسانية  )العلوم  العاملي:  املؤمتر  يف 
 للمعارف، عابرة للتخصصات، متعددة املقارابت(. أجل بناء اسرتاتيجيات داجمة 

 صربيا.  –مؤسسة منارات الفكر الدولية ابلتعاون مع اجلامعة العاملية، نويف ابزار 
ووفقهم * املستقيم،  صراطه  إىل  فهداهم  الصاحلني،  عباده  أعزَّ  الذي  هلل  احلمُد 

فاست القومي،  هنجه  على  واالستقامة  وللثبات  املبني،  بكتابه  من للتمسك  عقوهلم  نارات 
آله   وعلى  األانم،  خري  على  والسالم  والصالة  أسراره.  حبار  يف  وغاصت  أنواره،  فيض 

  وأصحابه الكرام.
أما بعد: فإنين يف البداية أشكر اإلخوة يف )كلية الدراسات اإلسالمية( يف مدينة  

على إاتحة    )نويف ابزار(، و)مؤسسة منارات الفكر الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية( 
هذه الفرصة للمشاركة يف هذا املؤمتر الدويل، كما أنين أشكر مجيع املشاركني من األساتذة  

اللقاء انفًعا    هللا  والعلماء األجالء. وأسأل يبارك يف جهودهم، وأن يكون هذا  تعاىل أن 
وقائية  ة عن موضوع )الرتبية اليومثمرًا. وقد كان يل شرف املشاركة هبذه الكلمة، وبورقة حبث

من خماطر هتدد األسرة(، وسأوجز يف هذه الكلمة احلديث عن أمهية الرتبية الوقائية من  
 حيث عموم املعىن، وفيما له صلة ابألسرة على وجه اخلصوص.  

عام ومتنوع، يندرج حتته فروع كثرية، وتكمن أمهيته من   ( وموضوع )الرتبية الوقائية
إنه   لتفادي حيث  واختصاصه؛  طاقته  حسب  على  الكوادر كل  وحيشد  ابخلطر،  ينذر 

 وقوعه ابلسبل املمكنة، والطرق املتاحة، وحبكمة وروية، وعلم وبصرية. 
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قد  اخلطر  وهذا  وقوعه،  نذر  الحت  قد  مرتقب  خطر  تفادي  على  يعمل  فهو 
فرد، أو يهدد وحدة األسرة، أو حىت أمن اجملتمع. فينبغي أخذ أسباب الوقاية  يصيب ال

من قبل عقالء األمة؛ لتجنب وقوعه؛ ألنه إذا وقع قد يستفحل خطره، ويعسر عالجه،  
 فالوقاية من اخلطر قبل وقوعه خري من التماس سبل العالج بعد الوقوع.

ة واقتصاد الدولة، وقد يكون آفة  وقد يكون هذا اخلطر وابًء يتهدد املنظومة الصحي
 هتدد وحدة اجملتمع وأمنه.  

ومن هنا فقد كان االهتمام هبذه املوضوع جدايا ألمهيته؛ ألن جمتمعاتنا حباجٍة إىل 
أعد قبل  من  ومعد  مصطنع  هو  ما  منها  أمراض  من  من كثري  وأئمة  االعافيِة  األمة،  ء 

الذي   النحو  على  أييت  مرتقب  وهو  والفساد،  املقرر،   الضالل  الوقت  ويف  له،  أعد  قد 
عن  الفكر  ويعيق  اهلداية،  عن  البعض  يصرف  وقد  واجملتمع،  واألسرة  الفرد  ويستهدف 
سديد النظر، ومن هذه األمراض: سوء التبليغ، والغلو والتطرف، والتعصب، وتصدر كثري 

ا التَّطرف من اجلهال منابر الدعوة، واملفاهيم اخلاطئة لالستقامة وااللتزام؛ ولذلك فقد من
البالء والركود. ومن األمراض: اخلمر وسائر   إىل حدٍ  كبري، وأصاب األمَّة ما أصاهبا من 

  غري ذلكىلاملسكرات، واإلعالم املضلل، إ
طريق  يسلك  الذي  اإلنسان  حتصن  فهي  العالج،  من  خري  الوقاية  أن  شك  وال 

)الرتبية الوقائية( ال حتصن  اهلداية من أن تناله اآلفات أو ينحرف عن طريق احلق، كما أن 
 الفرد فحسب، ولكنها حتصن األسرة، وحتصن اجملتمع.

وتكون الرتبية الوقائية بتحديد اخلطر، وتعريفه، والتبصري آباثره وعاقبته، ويف املقابل 
 التوجيه إىل الطريق الصحيح.  

يف األمم أنَّه ال يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، كما قال   ومن ُسنَّة هللا  
: ْهلَُها ُمْصليُحوَنىجس

َ
يُظلٍْم َوأ ُْهليَك الُْقَرى ب  [.  117]هود: حمسَوَما ََكَن َربَُّك ِلي
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العلم الراسخ،   وحتتاج األمة يف الفنت، عندما يلتبس احلق ابلباطل أن ترجع ألهل 
لو صوت احلق، وختمد َسْوَرُة الباطل، لكن الرجوع  والنظر الثاقب، وأن متكنهم؛ حىت يع

إىل املصلحني قبل وقوع اآلفات خري من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأن املصلحني 
أهنم حيذرون من اخلطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على بينة وبصرية، فإهنم يَ ْبَدؤون ابألهم 

وقع يف بلد جماور وخيشى انتقاله، أو   فاألهم، ويركزون على ما خيشى وقوعه يف القريب مما
 مما أاثره دعاة الفتنة، وخيشى تفشيه وانتشاره. 

أخذوا  الذين  وهم  الفكر،  واستقامة  واإلخالص  ابلتقوى  املعرفون  هم  العلم  وأهل 
 العلم عن أهله، وتدرجوا يف الطلب. 

عن  واألخذ  العلم،  بدروس  االنتفاع  املسجد:  يف  العبد  حيصله  الذي  اخلري  ومن 
العلماء الراسخني والرابنيني، وال ريب أن األخذ عنهم مما حيصن العبد من الزيغ، واجلهل 

 وأخلص يف الطلب.   املركب، وغرور العلم إن اتقى هللا 
والبيئة   القدوة،  سوء  بسبب  ويكون  املركب،  اجلهل  إىل  يؤدي  النَّظر  وفساد 
النظر،   يف  الشذوذ  يورث  وهو  اآلفات،  من  يسلم  ال  الذي  املعريف  والنهج  الفاسدة، 

 واالحنراف يف السلوك. 
األسرة   عن  متعددة  *واحلديَث  جوانب  له  العام  الوقائية  الرتبية  ملوضوع  كأمنوذج 

يتحمل أمانَة بياهنا والتبصرَي هبا: العامل الناقد البصري، وخبري االقتصاد، ورجل القانون..،  
 فلكل من هؤالء وغريهم موقف ومقال..     

ت فاألسرة هي املنطلق احلقيقي للبناء احلضاري والفكري لألمة. وتنمية اجملتمع ليس 
 مبعزل عن بناء األسرة، وسعادة النفس رهن ابالستقرار األسري.

وإنَّ صالح البيوت أمانٌة عظيمة، ومسؤوليٌة جسيمة ينبغي على كلِ  مسلم ومسلمة  
 والسري هبا على وفق ما شرع.   ،أداؤها كما أمر هللا 
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ا ألسرة  وينبغي التَّنبه إىل اخلطر الذي قد يهدد كيان األسرة قبل حدوثه، وحتصني 
من اآلفات اليت قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه احلصانة املسبقة  

 هي ما نسميه ابلرتبية الوقائية. 
أمران هللا   الوقاية ألنفسنا وألهلينا من انر اآلخرة، ومن   وقد  أسباب  ابختاذ 

إليها، فقال   املوصلة  نَاًراىجس   حمسيَا:  السبل  ْهلييُكْم 
َ
َوأ نُْفَسُكْم 

َ
أ قُوا  آَمُنوا  ييَن  اَّلذ َها  يُّ

َ
  أ

 [. 6]التحرمي:
مراقبة هللا   مفهوم  تعزيز  ذلك:  وسائل حتقيق  من خالل   ومن  نفوسهم،  يف 

حاضرة يف    الرتغيب والرتهيب، والوعظ والتوجيه واإلرشاد، حىت تكون مراقبة هللا  
ملواجه احلصني  احلصن  وتكون  واملعتصم نفوسهم،  لتجاوزها،  اآلمن  واملالذ  املغرايت،  ة 

 جملاهبة نوازع النَّفس، وكبح شهواهتا، واألمل يف مقاومة وسائل الشَّيطان وأعوانه وخمالبه. 
ومن وسائل حتقيق ذلك أيًضا: تطهري البيوت من املنكرات، والرتبية السليمة اليت 

 ية والنفسية والسلوكية.تبىن على االعتقاد الصحيح، ومالحظة املؤثرات اخلارج 
سياج  بناء  هي  اإلصالحية  االجتاهات  هذه  منها  تنبعث  اليت  االرتكاز  ونقطة 

 األخالق، وتربية السلوك، ويقظة الضمري.
هللا   إىل  الدعاة  رسالة  هي  ويثمر    ،تلك  السياسة،  تستقيم  فباألخالق 

 التقدير.      اإلصالح، وينمو االقتصاد، وتسعد النفس، وحيظى القانون ابالحرتام و 
للتيارات  التَّصدي  جيب  إجيابًيا  فيه  األسرة  ودور  متماسكا،  اجملتمع  يظل  وحىت 
يف  التشكيك  على  وعناء  دأب  يف  تعمل  اليت  الزاحفة  السرطانية  واإلمدادات  الفكرية، 
الثوابت، وذلك من خالل التبصري والتنوير ابملنهج اإلصالحي يف التشريعات اإلسالمية؛  

 ن األمة من التفكك والذوابن؛ وعلى أبنائها من الزيغ أو االحنراف.حرًصا على كيا
اإلجيابية   الرقابة  حنو:  من  ومقومات،  أسس  على  يرتكز  إمنا  السليم  البناء  وهذا 

 والتوجيه واإلرشاد.   
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وهذه دراسة مقدمة إىل كلية الدراسات اإلسالمية يف مدينة نويف ابزار، ومؤسسة  
الفكر   أخطار  منارات  من  الوقاية  أسباب  تتناول  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم  الدولية 

حماضن  يف  اهلدم  معاول  من  معواًل  بعضها  غدا  قد  البيوت،  بعض  يف  واقعة  ومنكرات 
 أجيال األمة، ومصدرًا من مصادر التخريب يف أكنان األسرة املسلمة.

تُ َبصِ ر   وهي صفحات قليلة أوجز احلديث عن أمهيتها يف هذه الكلمة، يرجى أن 
التنافر   عن  الناس  وتُ ْبعد  واالستقامة،  الصالح  طريق  إىل  ترشد  وأن  والدَّاء،  ابخلطر 
من   هبا  تفشى  مما  العافية  إىل  حتتاج  جمتمعات  يف  احملدقة  األخطار  وتربز  واخلصومة، 

 األدواء، أو ابت قريًبا يتهددها. 
ني األجالء، وأشكر مجيع من وأكتفي هبذا القدر مفسًحا اجملال لإلخوة من املشارك 

راجًيا   قرأ  أو  استمع  من  أشكر مجيع  أنين  إجناحه، كما  ساهم يف  أو  املؤمتر  هذا  حضر 
 للجميع التوفيق والسداد.   

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته 
 

 
 

 كلية الدراسات اإلسالمية يف مدينة )نويف ابزار(، صربيا. 
 الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية مؤسسة منارات الفكر 

 م 29/7/2021ه   املوافق  19/11/1442
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Preventive education is the scourge of family disintegration 

 
 

 

 مستخلص الدراسة

يف التشريعات اإلسالمية يبدأ من إصالح الفرد إىل إصالح   املنهج اإلصالحيإن  
الفرد مرهون يف كثري   من األحيان بصالح األسرة؛  األسرة إىل إصالح اجملتمع، وصالح 

األساسيَّ ألهنا   اجملتمعاللِ بنة  بناء  يف  صلحت،  ة  اجملتمع    اأُلسر  فإن  صلح  واستقامت 
  .وازدهر

وليٌة جسيمة ينبغي على كلِ  مسلم ومسلمة  إنَّ صالح البيوت أمانٌة عظيمة، ومسؤ و 
 . لعباده النهج الذي شرعهعلى و   ،أداؤها كما أمر هللا 

وينبغي التَّنبه إىل اخلطر الذي قد يهدد كيان األسرة قبل حدوثه، وحتصني األسرة  
من اآلفات اليت قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه احلصانة املسبقة  

 نسميه ابلرتبية الوقائية. هي ما 
وتكون الرتبية الوقائية بتحديد اخلطر، وتعريفه، والتبصري آباثره وعاقبته، ويف املقابل 

 التوجيه إىل الطريق الصحيح.  
إىل وسائل وهذه   األسرة، وهتدي  متاسك  اليت هتدد  أهم األخطار  إىل  تنبه  دراسة 

الصالح يطلب  ليكون كل مسلم  منها؛  بينة    واإلرشاد   واهلداية  ،واإلصالح  الوقاية  على 
 .بصريةو 
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Summary of the research 
Preventive education from the scourge of family disintegration 

Study abstract 
The reformist approach in Islamic legislation starts from the reform 

of the individual to the reform of the family to the reform of society، 
and the goodness of the individual often depends on the goodness of the 

family ، because it is the foundation of society . 
The reformist approach in Islamic legislation begins from the 
reform of the individual to the reform of the family to the reform of 

society، and the individual’s interest often depends on the interest of the 
family ، because it is the basis of society ، so if the family is fit for the 

peace of society and flourish . 
Reforming families is a big responsibility ، and every Muslim and 

Muslim woman must do it as God has commanded ، and follow it for 
God’s sake . 

Attention should be paid to the danger that may threaten the 
family entity before it occurs ، and to protect the family from pests that 

may afflict it or one of its members. This prior immunity is what we call 
preventive education . 

Preventive education shall be by identifying the danger، 
identifying it، informing its effects and its consequences، and in return 

directing the right path . 
This is a study that warns of the most important dangers that 

threaten the cohesion of the family، and it leads to the means of 
prevention against it، so that every Muslim asks for peace and guidance 
is aware and insight . 
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حمافظة  مساجد  إدارة  األوقاف،  وزارة  يف  البحث  هذ  طبع 
[ سنة  الكويت  دولة  يف  املوافق 1435الفروانية،  ه  [، 

[2014( اإليداع  رقم  م(.  41/2014م[، 
WWW.islam.gov.kw . 

 بعنوان: )أخطار هتدد األسرة(. 
طبعه   دار  وأعيد  بعنوان:  يف  املنصورة، مصر،   اللؤلؤة، 

األسري) التفكك  آفات  من  الوقائية  إضافات الرتبية  مع   )
 وبعض التعديالت.

وقد اعتمد كبحث حمكم من خالل املشاركة يف املؤمتر 
حتت  ومناهج(  قضااي  والشرعية  اإلنسانية  )العلوم  العاملي: 

للمعارف،   داجمة  اسرتاتيجيات  بناء  أجل  )من  عابرة  شعار: 
املقارابت(. متعددة  الفكر    للتخصصات،  منارات  مؤسسة 

 صربيا.  ، الدولية ابلتعاون مع اجلامعة العاملية، نويف ابزار

 

http://www.islam.gov.kw/
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  :   

العاملني،    هلل  احلمدُ  الشاكرينربِ   والش  الذاكرين  محد  املبني،  ،  فضله  على  له  كر 
ومآهلم،   حاهلم  فيه صالح  ما  إىل  العباد  الد ِ   ذلك   وجعلأرشد   عن كل  وهناهمين،  من 

ور املبني، املبعوث ادق األمني، والن  الم على الصَّ الة والسَّ والصَّ وِفْعٍل مشني.    ُخُلٍق ذميم،
صلَّ  للعاملني،  تبعهم  رمحة  ومن  التابعني  وعلى  أمجعني،  وأصحابه  آله  وعلى  هللا  عليه  ى 

  إىل يوم الدين، وسلَّم تسليًما كثريًا.إبحسان 
 أما بعد:

عندَ  يفزعون  النَّاس  ما    فإنَّ  ويهيئوَن  ابرد،  مكاٍن  أو  ظليٍل،  ظلٍ   إىل  احلرِ   اشتداد 
. هذا حال النَّ   ةِ دَّ يعينهم من الوسائَل على ختفيف شِ  من   الوقايةِ   اس يف اختاذ أسبابِ احلرِ 

  فهالَّ قرار، وأهنم راحلون منها،    نيا ليست دارَ الد    علموا أنَّ نيا، وقد  مس يف الد  حرِ  الشَّ 
هي    اآلخرةَ   المة والوقاية منها؟ وقد علموا أنَّ اآلخرة، واختذوا أسباب السَّ   روا يف انرِ تفكَّ 
 ار الباقية.  الدَّ 

اآلخرة، وأمران ابختاذ أسباب الوقاية منها، وال تكون    من انرِ   وقد حذَّران هللا  
والعمل،  إالَّ الوقاية   ابلعلم  رعيته،   عن  مسؤول  وراع  مكلَّف  الدنيا  احلياة  يف    واإلنسان 

امللتزم صالح ما قام عليه وما هو حتت نظرهو  كل من كان و   ،الراعي هو احلافظ املؤمتن 
، فإذا  والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته  ،حتت نظره شيء فهو مطالب ابلعدل فيه

ة يف دينه ودنياه فينبغي أن يفقه األخطار اليت قد تكون سبًبا لشقائه،  أراد السالمة والعافي
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من األسباب   أن يتخذَ وأن يكون على دراية ابملنجيات اليت هي سبب سعادته وجناته، و 
 لذلك،   به خريًا وفقه  فمن أراد هللا  ،  ، ويبعده عنهااآلفات واألخطارما ينجيه من  

جتاوَز  و   ، وحتمل األمانة على وفق الشرع،وأنصَف اخللق  ،فأبصَر احلقَّ   ،فرزَقُه بصريًة وفرقاانً 
من   اآلفات  النَّفِس  والستنقاِذ  االستبصار،  يفاِع  إىل  لالرتقاِء  اهلداية؛  دوَن  حتوُل  اليت 

 َدرََكاِت النَّار. 
وتن احلائرين،  وترشَد  الغافلني،  ُتوِقَظ  أن  يُرجى  تذكرٌة  السَّالكني،  وهذه  درب  رَي 

 أتناول فيها: خماطَر تتهدد األسرة، وترشد إىل وسائل الوقاية من آفاهتا وأخطارها. 
 

هبا: العامل   بياهنا والتبصريَ   إنَّ احلديَث عن األسرة له جوانب متعددة يتحمل أمانةَ 
البصري القانونالناقد  ورجل  االقتصاد،  وخبري  من  ..،  ،  موقف   وغريهم  هؤالءفلكل 
 ومقال..     

وتنمية اجملتمع ليست   فاألسرة هي املنطلق احلقيقي للبناء احلضاري والفكري لألمة.
 وسعادة النفس رهن ابالستقرار األسري. ، مبعزل عن بناء األسرة

وإنَّ صالح البيوت أمانٌة عظيمة، ومسؤوليٌة جسيمة ينبغي على كلِ  مسلم ومسلمة  
 . وفق ما شرعوالسري هبا على   ، أداؤها كما أمر هللا

وينبغي التَّنبه إىل اخلطر الذي قد يهدد كيان األسرة قبل حدوثه، وحتصني األسرة  
من اآلفات اليت قد تصيبها أو قد تصيب آفة منها أحد أفرادها. وهذه احلصانة املسبقة  

 هي ما نسميه ابلرتبية الوقائية. 
أمران هللا   الوقاية    وقد  أسباب  ألنفسنا وألهلينا من انر اآلخرة، ومن ابختاذ 

فقال   إليها،  املوصلة  نَاًرا حمس:  السبل  ْهلييُكْم 
َ
َوأ نُْفَسُكْم 

َ
أ قُوا  آَمُنوا  ييَن  اَّلذ َها  يُّ

َ
أ يَا 
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َمَرُهْم َويَْفَعلُوَن مَ 
َ
َ َما أ َداٌد ََل َيْعُصوَن اَّللذ يَكٌة غيََلٌظ شي يَْها َمََلئ

ا َوقُوُدَها انلذاُس َواْْليَجاَرُة َعلَ
 [. 6]التحرمي: ىجسيُْؤَمُرونَ 
األجهزة    ويف عصر  ويف  االحنراف،  سبل  فيه  وازدادت  املغرايت،  فيه  زمن كثرت 

أصبح من ف  أبنائنا،  واالنفالت تتقاذف  رِ  ابتت نوازع الشَّ ،  ت ا ة واإلنت رنت والفضائيَّ كيَّ الذَّ 
تعزيزُ روري ِ الضَّ  الذَّ   :  األوالداتيَّ املراقبة  لدى  وات ِ   والطالب   ة  األدوات  وترسيخها،  أمثل  باع 
يتمكَّ والس   الشَّر ِ نوا من مواجهة  بل لغرسها لديهم وتنميتها؛ حىت  ، ولبناء منظومٍة طوفان 
 بدينهم وثقافتهم.ي يقينهم  ٍة تقو ِ قيميَّ 

ذلك: وسائل حتقيق  نفوسهم  مراقبة هللا    مفهوم  زيتعز   ومن  من خالل يف   ،
حاضرة يف    الرتغيب والرتهيب، والوعظ والتوجيه واإلرشاد، حىت تكون مراقبة هللا  

وتكون واملعتصم   نفوسهم،  لتجاوزها،  اآلمن  واملالذ  املغرايت،  ملواجهة  احلصني  احلصن 
 يطان وأعوانه وخمالبه. مقاومة وسائل الشَّ  يف وكبح شهواهتا، واألمل ،فسازع النَّ جملاهبة نو 

، والرتبية السليمة اليت : تطهري البيوت من املنكرات أيًضا  ومن وسائل حتقيق ذلك 
 تبىن على االعتقاد الصحيح، ومالحظة املؤثرات اخلارجية والنفسية والسلوكية.

تنبعث   اليت  االرتكاز  سياج ونقطة  بناء  هي  اإلصالحية  االجتاهات  هذه  منها 
 األخالق، وتربية السلوك، ويقظة الضمري.
هللا   إىل  الدعاة  رسالة  هي  ويثمر    ،تلك  السياسة،  تستقيم  فباألخالق 

 اإلصالح، وينمو االقتصاد، وتسعد النفس، وحيظى القانون ابالحرتام والتقدير.      
متماسكً  اجملتمع  يظل  ودور  وحىت  للتيارات ا،  التَّصدي  جيب  إجيابًيا  فيه  األسرة 

يف  التشكيك  على  وعناء  دأب  يف  تعمل  اليت  الزاحفة  السرطانية  واإلمدادات  الفكرية، 
وذلك من خالل التبصري والتنوير ابملنهج اإلصالحي يف التشريعات اإلسالمية؛    ،الثوابت

 .االحنراف لزيغ أوا حرًصا على كيان األمة من التفكك والذوابن؛ وعلى أبنائها من
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اإلجيابية   الرقابة  حنو:  من  ومقومات،  أسس  على  يرتكز  إمنا  السليم  البناء  وهذا 
 واإلرشاد.    هوالتوجي

الوقاية من أخطار ومنكرات واقعة    دراسة وهذه   البيوت تتناول أسباب   ، يف بعض 
من   معواًل  بعضها  غدا  األمة،  اهلمعاول  قد  أجيال  حماضن  يف  من  دم  مصادر ومصدرًا 

 .تخريب يف أكنان األسرة املسلمةال
أن ترشد إىل طريق الصالح و   اء،ر ابخلطر والدَّ ص ِ بَ ت ُ   أن  وهي صفحات قليلة يرجى

يف جمتمعات حتتاج   عن التنافر واخلصومة، وتربز األخطار احملدقةالناس  عد  بْ واالستقامة، وت ُ 
    أو ابت قريًبا يتهددها.، ى هبا من األدواءإىل العافية مما تفش 

اليت  الوقائية(، وهو من أهم املوضوعات  الدراسة موضوع )الرتبية  وأتناول يف هذه 
األسرة،   أو هتدد وحدة  الفرد،  تصيب  قد  اليت  األخطار  يعاجل  هبا؛ ألنه  يُ ْعىن  أن  ينبغي 

يف   وقوعه  أو خيشى  له  يُروج  ما  سيما  وال  اجملتمع.  أسباب وأمن  أخذ  فينبغي  القريب، 
فالوقاية من  يستفحل خطره، ويعسر عالجه،  قد  إذا وقع  لتجنب وقوعه؛ ألنه  الوقاية؛ 

 اخلطر قبل وقوعه خري من العالج بعد وقوعه.
 ألمهيته؛ ألن جمتمعاتنا حباجٍة إىل كان االهتمام هبذه املوضوع جدايا   ومن هنا فقد

 ء األمة، أئمة الضالل والفساد،انعة من قبل أعدمصطكثرية    العافيِة من كثري من أمراض 
قد  مرتقبةو  واجملتمع،  واألسرة  الفرد  اهلداية،    البعض  تصرف   تستهدف  الفكر و عن  تعيق 

عن سديد النظر، ومن هذه األمراض: سوء التبليغ، والغلو والتطرف، والتعصب، وتصدر  
و  لالستقامة  اخلاطئة  واملفاهيم  الدعوة،  منابر  اجلهال  من  منا كثري  فقد  ولذلك  االلتزام؛ 

التَّطرف إىل حدٍ  كبري، وأصاب األمَّة ما أصاهبا من البالء والركود. ومن األمراض: اخلمر  
  غري ذلكىلإ ،وسائر املسكرات، واإلعالم املضلل
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طريق  يسلك  الذي  اإلنسان  حتصن  فهي  العالج،  من  خري  الوقاية  أن  شك  وال 
ينحرف عن طريق احلق، كما أن )الرتبية الوقائية( ال حتصن  اهلداية من أن تناله اآلفات أو 

 الفرد فحسب، ولكنها حتصن األسرة، وحتصن اجملتمع.
وتكون الرتبية الوقائية بتحديد اخلطر، وتعريفه، والتبصري آباثره وعاقبته، ويف املقابل 

 التوجيه إىل الطريق الصحيح.  
 كما قال  ،رى بظلم وأهلها مصلحونيف األمم أنَّه ال يهلك الق  ومن ُسنَّة هللا  
: ْهلَُها ُمْصليُحونَ حمس

َ
يُظلٍْم َوأ ُْهليَك الُْقَرى ب  [.  117]هود: ىجسَوَما ََكَن َربَُّك ِلي

العلم الراسخ،   وحتتاج األمة يف الفنت، عندما يلتبس احلق ابلباطل أن ترجع ألهل 
والنظر الثاقب، ومتكينهم؛ حىت يعلو صوت احلق، وختمد َسْوَرُة الباطل، لكن الرجوع إىل 

وقوع   قبل  املصلحني    اآلفات املصلحني  شأن  فمن  وقوعها؛  بعد  إليهم  الرجوع  من  خري 
أهنم حيذرون من اخلطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على بينة وبصرية، وأهنم يَ ْبَدؤون ابألهم  
فاألهم، ويركزون على ما خيشى وقوعه يف القريب مما وقع يف بلد جماور وخيشى انتقاله، أو  

 شاره. وخيشى تفشيه وانت ،مما أاثره دعاة الفتنة
 

 تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤالني التاليني:
 ما هي األخطار اليت هتدد األسرة؟ – 1

اجملتمع، وظهور   تفشيه يف  والداء من حيث  اخلطر  تشخيص  إىل  الدراسة  وهتدي 
 آاثره واضحة جلية. 

 وقوعها؟ما هي سبل الوقاية من هذه األخطار قبل أن تقع؛ لتجنب  – 2
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:  األول المطلب      

              

 
 
 

العالقات فيما  إن من أهم أسباب متاسك األسرة والتآلف بني   أفرادها أن تكون 
 بينهم قائمة على احملبة والنصح واإلرشاد والتعاون. 

كشفت أحباث أجريت على مدار عشرات السنني، عن عشر جمموعات من وقد  
حددت دراسة ُأجريت على ألفني من اآلابء، أايا من و املهارات األساسية يف تربية األبناء،  

يتصدر و ربية أطفال يتمتعون ابلصحة والسعادة والنجاح،  املهارات كان ابلغ األمهية يف ت
التوتر والضغوط  :القائمة واالحتفاظ بعالقة    ،التعبري عن احلب والعاطفة، مث التحكم يف 

 . (1) أفراد األسرة، وال سيما مع الزوجة..طيبة مع 
ابلبيئة   التأثر  اإلنسانإنَّ  فيها  يعيش  اإلنسان    اليت  شخصية  صياغة  يف  أثر  له 

ملكة  فوأخالقه، فغالًبا ما يتأثر اإلنسان مبا عليه أهل بلده من عقائد وأخالق وعادات.  
كانت تعبد الشمس من دون هللا    ،اليت كانت موسومة برجاحة العقل والرأي  -مثاًل -سبأ  
  !احلق  ؟ الضالل.  فذكر  ركوب  على  محلتها  اليت  هي  النشأة  هللا يقول    أنَّ 
:  ََكفيريينَ حمس قَْوٍم  ميْن  ََكنَْت  إينذَها  ي  اَّللذ ُدوني  ميْن  َتْعُبُد  ََكنَْت  َما  َها    [، 43]النمل:  ىجسَوَصدذ

الفطرةِ   تؤثرُ   البيئةُ ف التفكريِ يف  ويف  وينعكسُ ،  سلوكِ أثرُ   ،  على  أو أو    االبنِ   ها  الطالب 

 

 /https://www.elqema.net/packages/item/ مركز القمة الدويل لإلدارةحبث: )فن تربية األبناء(،  ( ينظر1)
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نفوس ، وعلى عالقاتِ الصديق الفضائَل يف  املعلِ م  أو  املرّبِ   يغرس  أن  فإما  االجتماعية.  ه 
ولذلك كانت الرتبية من أعظم أنواع املسؤولية، فإذا كان األب    ؛ أو الرذائلوطالبه  أبناءه  

مسؤواًل عن تغذية طفله، فال يهمله حىت يتعرض جسمه للهزال أو املرض أو املوت، فهو  
مسؤول عن تغذيته روحياا أيًضا، فال يهمله حىت يتعرض ملا هو أشد خطرًا من هزاله أو  

 . مرضه، وذلك حني يتعرض ملوت القلب أو الروح
إقصاء   التفكك األسري:  أسباب  أهم  الرتبيةوإن من  أول   اإلميان عن ميدان  من 

 ويصلح األحوال.النشأة؛ فإن اإلميان يغرس القيم، ويعزز الوالء، ويوقظ الضمري، 
 إذا أقصي فإن السلوك يتفاوت تفاواًت كبريًا حسب املؤثرات التالية:  ف

   .اختالف معادن الناس   - 1
املطغي  -  2 الذيالغىن  البطر  قد  :  إىل  الشهوات إىل  و   ،يؤدي  يف  االنغماس 
   .واملالهي
املنسي    -  3 الطمأنينة ابهلل  :  الفقر  يكون صاحبة راسخ  وهو    ،الذي ال 

  .يقتل النبوغ واإلبداع غالًبا، ويورث آفات يف النفس والسلوك
  والِكرب. الذي يؤدي إىل غرور العلم :االمتياز العلمي   - 4
 ، وال يُعىن ابلفضائل وال يقوم على: الذي يقمع احلرايت الوضع السياسي  -  5
   والتنمية. العدلو  النزاهة

   .املدرسة   - 6
   .األصدقاء   - 7
 . البيئة واحلي   - 8
   .املدرسني واحمليط العلمي - 9

 . األسس الرتبوية واملنهج الدراسي  - 10
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الغزايل   الشيخ  اإلميان على   "ويف األعصار  :يقول  قبضُة  األخرية ملا خفَّت 
زمام السلوك ومبادئ الرتبية شرع كل امرئ يتصرف يف حياته اخلاصة ومع غريه بدافع من  
طبيعته، ومن الظروف احمليطة به، ونشأ عن ذلك احندار يف املستوى األخالقي والسلوكي  

 واإلنساين.
الت شىت، فكم من جهل وحاضر العامل اإلسالمي تسود تربيته من هذا القبيل ضال

علًما سنة  ،يسمى  مسيت:  بدعة  استقامة؟  ،ومن  احنراف مسي:  انتشرت   !ومن  وهكذا 
بيننا عناوين مزيفة، ومفاهيم مشوهة، جعلت املنكر معروفًا، واملعروف منكرًا، فالفوضى  
موازيُن  تضطرب  وهكذا  صداقة،  أو  حباا  تسمَّى:  اجلنسية  والعالقات  حرية،  تسمى: 

ىت خترَج أجياٌل تتقبُل اإلحلاَد ابسِم احلريِة العقلية، وأمة تتخبط يف حياهتا على  األمور، ح
 هذا النحو حترم من التوفيق ال حمالة. 

والرتبية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة، ومسلمات ال تقبل جداًل، فإذا ساءت 
ا وعدالتها.  البيئة وسادت أجواءها الشكوك فهيهات أن تنشأ أجيال يوثق أبدهبا وعفافه

واألرض اإلسالمية يف أمس احلاجة إىل قواعد من الرتبية تنهض على أصول دينية اثبتة  
 .  (1) تشد النفوس إىل عرى اإلميان الراسخ

"إن التقليد األعمى علته سوء الرتبية،    :ويقول الشيخ حممد خضر حسني  
ْخَت َهاُروَن َما حمس  : وعدم ارتواء النفس مبحاسن الشريعة الغراء، ولعلك تتلو قوله  

ُ
يَا أ

كي بَغييًّا مُّ
ُ
 َسوٍْء َوَما ََكنَْت أ

َ
بُوكي اْمَرأ

َ
فتجد املنكرين عليها فيما اهتموها به،   [،28]مرمي: ىجسََكَن أ

والبغا السوء  بنفي  أبواه  أرادوا  أن من كان  تنبيًها على  توبيخها؛  املبالغة يف  أبويها  ء عن 
صاحلني ليس من شأنه: التجرد عن طورمها، والرتدي بغري ردائهما، وما كان ينبغي له إالَّ  

 . (2)"أن يسلك سنن أعماهلما الصاحلة

 

 . ( فما بعد100( انظر: كيف نفهم اإلسالم، للشيخ حممد الغزايل )ص:1) 
 . ( 73-72انظر: السعادة العظمى )ص: (2) 
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 :  وتكون الوقاية من آفات البيئة الفاسدة والرتبية السيئة مبا يلي
 غرس بذور اإلميان ومبادئ األخالق يف األوالد والطالب من أول النشأة.  - 1
    صيانة األوالد عمَّا يضر هم يف اآلخرة من خالل بعث روح املراقبة هلل  –  2

 واخلوف منه: 
سائر الفرائض على  و   ،الصَّالة، وعلى الصيامومن ذلك: حث  األوالد على إقامة  

ولذلك   [؛ 45]العنكبوت:  ىجسَتنََْه َعني الَْفْحَشاءي َوالُْمنَْكري حمسفالصالة    هبا.  اليت أمر هللا  
  : فقال    ،إىل أمهية أمر األوالد ابلصالة منذ الصغر  أرشدان النيب  

سنني،   سبع  أبناء  وهم  ابلصالة  أوالدكم  عشر ))مروا  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم 
املضاجع(( يف  بينهم  وفرقوا  ذلك    .(1) سنني،  ليكون  الصوم؛  يف  وهكذا  الفقهاء:  قال 

متريًنا هلم على العبادة؛ لكي يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة، وجمانبة املعصية  
املنكر املراقبة(2) وترك  يعزز شعور  والصيام  ُجنَّة ووجاء. وقل مثل ذلك يف سائر    ،.  فهو 

 ترتقي ابملكلف، وتصلح أحواله.   ،العبادات والتكاليف؛ فإن هلا مقاصد سامية
الرب   ابن عبد  أهله ما هبم احلاجة    : قال  يعلِ َم  "فواجٌب على كلِ  مسلم أن 

 .  (3) إليه من أمر دينهم، وينهاهم عما ال حيل  هلم"
 املرّبِ  عاقبة اإلمهال والتقصري:أن يستشعر  - 3

"فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه    :قال ابن القيم  
ا جاء فسادهم من قبل اآلابء، وإمهاهلم هلم، وترك تعليمهم  غاية اإلساءة، وأكثر األوالد إمنَّ

ين وسننه، فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا أبنفسهم، َومل ي نفعوا آاَبَءُهم كبارًا، كما  فرائض الدِ 
 

(:  126يف )رايض الصاحلني( )ص:    قال اإلمام النووي.  [495[، وأبو داود ]6689( أخرجه أمحد ]1) 
 "رواه أبو داود إبسناد حسن". 

 (. 8/189( انظر: تفسري ابن كثري )2) 
 (. 3/72)  ( االستذكار3) 
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فعققتك كبريًا   صغريًا  عققتين  إنَّك  أبت  اي  فقال:  العقوق  على  والده  بعضهم  عاتب 
َشيًخا" إفساد ولده وفلذة كبده"(1) وأضعتين وليًدا فأضعتك  الوالد:  .  (2) . "فإن من ظلم 

وإعانته له على "وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا واآلخرة إبمهاله، وترك أتديبه،  
شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرمحه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده،  
وفوت عليه حظه يف الدنيا واآلخرة وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت عامته من قبل 

 .  (3) اآلابء"
واحليِ     -  4 البيت  يف  األوالد  على  احلكيمة  اإلشراَف  الرَّقابة  وتشمُل  واملدرسة، 

اإلعالم  من  والتَّحذير  اهلادف،  اإلعالم  متابعة  على  والتشجيَع  التواصل،  وسائل  على 
ين، كما   املضلِ ، وحظَر املواقع اليت تثرُي الغرائز، وترو ِج للفساد األخالقي، أو للغلوِ  يف الدِ 

وينبغي أن تتظافَر    فقاء السوء.تشمُل تفقَد أحواهلم يف املدرسة واجلامعة، والنأَي هبم عن ر 
الوافدة الثَّقافات  والعمل يف مقابل ذلك ،  اجلهوُد من الويلِ  واجملتمع على اإلشراِف على 

 على الن صح واإلرشاد والتَّوعية.
ينفع    -  5  مل  فإن  واإلرشاد،  واإلصالح  ابحلكمة  اآلابء  بعض  احنراف  تقومي 

 فبالعقوابت الرَّادعة. 
بصرية إىل آاثر سوء أو إمهال الرتبية من الفساد األخالقي إىل النظر بعني ال  –  6

 العقوق  واحلرمان من برِ  األوالد، وقد يفضي اإلمهال إىل االحنراف وانتشار اجلرمية.  
التوجيه والرتبية واإلرشاد    -  7 به يف  املنوطة  العظيمة  املسؤوليَة  املرّبِ   أن يستشعر 

 عمَّا ُخوِ َل له، وائُتمَن عليه، ووِكَل إليه.  أماَم هللا  والتحذير واملتابعة، وأنه َسُيْسأل

 

 (. 230( حتفة املودود أبحكام املولود )ص:1) 
 (. 216اجلواب الكايف )ص: (2) 
 (. 242حتفة املودود أبحكام املولود )ص: (3) 
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أن يَ َتَخلََّق املرّبِ  ابحملاسن اليت ورَد الشرُع هبا، وحثَّ عليها، واخلالِل احلميدة،    -  8
 والشِ يم املرضية اليت أرشَد إليها. 

 النأي ابألوالد عن مواطن الشبهات واملعاصي:  - 9
القيم   ابن  والباطل   : قال  اللهو  إذا عقل: جمالس  الصيب  يتجنب  أن  "جيب 

والغناء، ومساع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته يف 
 .(1) الكرب، وعزَّ على وليه استنقاذه منه" 

التعلم،    -  10 الدَّائم لألوالد، وترغيبهم يف صاحل األعمال، ويف  وتقدمي  التشجيع 
 أو حققوا جناًحا يف حياهتم.   ، اهلدااي واملكافآت التشجيعية كلما َقدَّموا أعمااًل نبيلة

 معاجلة األخطاء اليت تقع من األبناء حبكمة وتفه م. - 11
 احلرص على تَ َعل م الِعْلم النَّافع، وحضور جمالس العلماء. - 12
اجللس   -  13 لنفسه  يتخرَي  أن  العلم  طالب  على  على ينبغي  حيرَص  وأن  اَء، 

والعبادة،   والطاعة،  والفضيلة،  العلم،  على  يعينونه  من  ومرافقة  األخيار،  مصاحبة 
 ويسددونه يف أعماله وأقواله.

 ينبغي أن يتنبه كل مربٍ  إىل أمرين:  - 14
: أن لسان العمل ابلنسبة للمربني أنطق وأبلغ من لسان القول، وأن األعمال األول

فإذا دمهه  .  األقوالأعلى صواًت من   يستخدمه،  ملكه ومل  إن  اإلنسان  ينفع  والسالح ال 
خطر، فإن كان جاهاًل ضره جهله، وإن كان عاملا مل ينفعه علمه؛ ألنه مل يعمل به، فال  

 خري يف قول ال يصدقه العمل. 
نبتغي الثاين فيه، ومهما  لنا  إذا مل يؤسْس على قواعِد ديننا فال خرَي  : أن هنوُضنا 

 به أذلنا هللا.     بغري ما أعزان هللاُ العزةَ 
 

 

 (. 240)ص: ( املصدر السابق 1) 
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:  المطلب الثاني   

   
 
 

التنموي النفس  علماء  الطفل  (1) اهتم  منو  على  اآلابء  أتثري  ذلك،    ،بكيفية  ومع 
للوالدين يصعب كثريً  احملددة  اإلجراءات  بني  الفعلية  والنتيجة  السبب  على  العثور  ا 

 والسلوك الالحق لألطفال.
يف بيئات خمتلفة بشكل كبري أن يكربوا فيما بعد  نشؤاوميكن لبعض األطفال الذين 

 ديهم شخصيات متشاهبة بشكل ملحوظ.ليصبح ل
يف نفس   ونشؤاوعلى العكس من ذلك، ميكن لألطفال الذين يتشاركون يف املنزل  

 . (2)االبيئة أن يكربوا ليصبح لديهم شخصيات خمتلفة متامً 
أثرً  للقدوة  املراحل   اإنَّ  يف  سيما  وال  وسلوكه،  فكره  يف  اإلنسان  وجهة  حتديد  يف 

األوىل من نشأته؛ ألنَّ من طبيعة اإلنسان التفاعل مع حميطه، والتشبه مبن يتخذهم أسوة 
إىل   احلسنة هتدي  القدوة  فإن  ولذلك  وقدرًا؛  مكانة  هلم  وحيفظ  احرتاًما،  هلم  وُيِكن   له، 

، وإىل الربِ  والتقوى، وا لصَّالح واإلصالح، كما أنَّ للقدوة السَّيئة من األثِر يف الشَّرِ   احلقِ 
 واإلفساِد والضَّالل واإلضالل ما ال خيفى على أويل البصائر.

 

هو الدراسة العلمية لكيفية وسبب تغري البشر   (Developmental psychology)   التنمويعلم النفس  "(  1) 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki .علم النفس التنموي". على مدى حياهتم

 . /https://www.aljazeera.net/news/lifestyle 1/2020/ 7 اتريخ )موقع اجلزيزة( يف  حبث( 2)
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ًما يف اخلري والصالح أثَّر ويوصف اإلمام أبنه ُأسوة وقدوة للمأمومني، فإذا كان إما
أتباعه، فأمثر االقتداءُ  والتأسي: قيًما وأخالقًا واستقامة، وإذا كان إماًما يف الشَّر أثَّر   يف 

. ومفهوم القدوة يدخل فيه: احلاكم والعامل واملرّبِ     فيهم، فأورث احنرافًا وضالاًل عن احلقِ 
ُمَعلِ ًما،   أم كان  أماا  أم كانت  أاًب  األسرة سواء كان  استقرار  على  عظيم  أثر  له  والقدوة 
وََجَعلَْناُهْم حمس  :قال هللا  .  -كما تقدم–ومتاسكها؛ ألن التأسي به يورث االستقامة  

ْمرينَا
َ
يأ ًة َيْهُدوَن ب يمذ ئ

َ
ًة يَْدُعوَن   وََجَعلَْناُهمْ حمس  :هللا  ويف املقابل: قال  [،  73]األنبياء:  ىجسأ يمذ ئ

َ
أ

انلذاري  واألنصار.    . [ 41]القصص:  ىجسإيََل  األتباع  إليها  ويقودون  النَّار،  إىل  يدعون  واملعىن: 
 .  فاألئمة: مجع إمام، وهو من يُقتدى به يف عمل من خرٍي أو شرٍ 

  كما بنيَّ احلق    ، وخري أسوة للنَّاس يف اخلري واالستقامة هم الرسل  
ْسَوٌة َحَسَنةٌ حمسيف اآلايت التالية:  

ُ
ي أ ََكنَْت   قَدْ حمس  [،21]األحزاب:  ىجسلََقْد ََكَن لَُكْم ِفي رَُسولي اَّللذ

َمَعهُ  ييَن  َواَّلذ إيبَْراهييَم  ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي 
ُ
أ قد كان لكم أيها املؤمنون  أي:    [،4]املمتحنة:  ىجسلَُكْم 

الرمحن   خليل  إبراهيم  يف  حسنة  أنبياء هللا   ،ُأسوة  من  معه  والذين  به،    تقتدون 
 .  ويقول :  ْسَوٌة َحَسَنةٌ   لََقدْ حمس

ُ
 [. 6]املمتحنة: ىجسََكَن لَُكْم فييهيْم أ

فكره   على  أتثريها  ومدى  املسلم،  اإلنسان  حياة  يف  القدوة  ألمهية  بيان  هذا  ويف 
 وسلوكه، ومسار حياته بصفة عامة.

اليت  السيئة  القدوة  احرتازًا عن  بكوهنا حسنة؛  السابقة  اآلايت  األسوة يف  فقيدت 
، ومن أسباب تطرف األوالد والطالب. الضالل، ومعوقات اهلدايةهي من أهم أسباب  

هللا   الُْمرَْسلييَ حمس  :وقال  َنَبإي  ميْن  َجاَءَك  ابن كثري    [.34]األنعام:  ىجس َولََقْد  احلافظ  قال 
:   فيهم فلك  قومهم،  من  من كذهبم  على  وأيدوا  نصروا  خربهم كيف  من  "أي: 

   .(1) أسوة وهبم قدوة"

 

 (. 3/252( تفسري ابن كثري )1) 
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ولَئيَك حمس  :وقال هللا  
ُ
يَها   أ ب يَْكُفْر  فَإيْن  َوانلُُّبوذَة  َواْْلُْكَم  الْكيَتاَب  آتَيَْناُهُم  ييَن  اَّلذ

يَكافيرييَن  يَها ب يَها قَوًْما لَيُْسوا ب َْنا ب هْ  89َهُؤََلءي َفَقْد َوَّكذ ُ فَبيُهَداُهُم اْقَتدي ييَن َهَدى اَّللذ ولَئيَك اَّلذ
ُ
 ىجسأ

 [. 90-89]األنعام:
النافع القدوة  احلميد.  فهؤالء هم  العزيز  السبيل، إىل صراط  اليت هتدي إىل سواء  ة 

فتأثروا هبم، وأعرضوا ،  قد حادوا عن احلق  وقد ضلَّ كثريون بسبب اقتفائهم آلاثر فالسفة
املستقيم،    ، عن منهج هللا   ُمْسَتقييًما  حمس  :يقول هللا  وصراطه  اِطي  َ َهَذا ِصي نذ 

َ
َوأ

بُ  يهي لََعلذُكْم َتتذُقونَ فَاتذبيُعوُه َوََل تَتذبيُعوا السُّ اُكْم ب يُكْم َعْن َسبييليهي َذليُكْم َوصذ َق ب   ىجس َل َفَتَفرذ
 . [153]األنعام:
 

 
 مبا يلي:   الوقاية من آفات القدوة السيئة وتكون

 :مبقومات القدوة احلسنة، والتخلق بصفات اإلمام القدوة العلم  - 1
القدوة   وفق ،  مقومات   هلا   احلسنة إن  والسَّري  الفاضلة،  ابألخالق  التخلق  أمهها: 

والتَّمسك بُسنَّته؛ فإنَّ العلم والعمل ركنا ،  وات ِباع هدي النَّيب   ،شرع هللا  
راسخٍ  أساٍس  على  الرتبية  يف  والبناء  احلسنة،  أو    القدوة  زيٍغ  غري  من  العقيدة  من  منبثٍق 

لتقليدهم   اهلمَّة؛  النَّفس  يف  تبعُث  اجملدين  رؤية  فإنَّ  مهٍَّة؛  صاحب  يكون  وأن  ابتداع، 
 والتَّشبه هبم. 

القدوة:   مقومات  هلل  ومن  مراقبته  على   دوام  حمافظًا  وسره،  عالنيته  يف 
 إىل غري ذلك..الفرائض، ومكثرًا من النوافل..

أهل اخلري والصالح؛ فإن هذا أدعى القتداء الناس    منوجود القدوة احلسنة    -  2
هبم، واستغنائهم عن القدوة السيئة، فالنَّاس عادة ال بدَّ هلم من قدوة، وإذا خلت السَّاحة  
بلبوس   إذا تلبست  السيئة هي املالذ هلم، وال سيما  القدوة  القدوة احلسنة أصبحت  من 

 ه شعارًا. اخلري والصالح، واختذت
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 أن يتصدَّى العلماُء الصَّادقوَن للتَّحذير من أئمَّة الضَّالل، وعلماِء الس وء.    - 3
 النأي ابألوالد عن مراتع أهل الضَّالل، وأماكن الشبهات.   - 4
ينشأ األوالد يف  -  5 القيم على    قائمة  تربية األجيالأن تكون  بيئًة صاحلًة، و   أن 

   .احلميدة، واألخالق الفاضلة
رًا إايهم من   -  6 أن يكون املرّبِ  انصًحا ألوالده وطالبه، داالا هلم على اخلري، حمذِ 

 رفقاء الس وء، ومسالك أهل الضَّالل. 
كيمة على وسائل اإلعالم الوافدة؛ ألنَّ اإلعالم املوجَّه يعمُل على املراقبُة احل  -  7

وترسيخها يف  هتم وتقاليدهم،هدِم القيم، وذلك من خالل إظهاِر شعائِر أهل الكفر وعادا
الكفرة  نفوسهم، بشخصياِت  اإلعجاِب  خالل  يف   والشواذ  ومن  أبطااًل  عرضهم  عند 
  .األفالم

النيب   سرية  على  ترتَّبَّ  املاضي  يف  األجيال  وصحابته    ،وقد كانت 
غزت  أن  إىل  الصاحلة،  القدوات  وسائر  الصاحل،  والسلف  عليهم،  هللا  رضوان  الكرام 

املوجَُّه   واإلعالُم  الوافدة،  ُيَسوِ ُق    اجملتمعات الثقافاُت  الذي  اإلعالم  ذلك  اإلسالمية، 
برموٍز هابطة، وثقافاٍت دخيلة  النَّاس    ، للرَّذيلة، ويقضي على األخالق والفضيلة، ويربط 

 ما يف ذلك غياب اهلوية الدينية.  ر يف فكرهم وسلوكهم وأخالقهم ووالئهم، وأسوأتؤث ِ 
وسرية أصحابه الكرام رضوان هللا    ، املطالعة الدَّائمة لسرية النَّيب    -  8

من  به  قاموا  وما  والتَّقوى،  والورع  الز هد  من  عليه  وما كانوا  الصَّاحل،  والسَّلف  عليهم، 
 فتوحاٍت، ونشٍر للعلِم يف أصقاع األرض، مما حفظ هلذه األمة هيبتها ورايدهتا وتقدمها.

أهن  -  9 وبيان  اآلخرة،  يف  الضَّالل  أئمَّة  بعاقبة  اخلزي  التَّبصر  لواء  حيملون  م 
 يوم القيامة من أتباعهم، ويلعن بعضهم بعًضا..   وأهنم يتربؤونألتباعهم، 
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: المطلب الثالث                                

   

 
 

أن   الزوجني  بني  العالقة  يف  حيدث األصل  وقد  والوفاء،  احملبة  على  قائمة  تكون 
على   الغالب  يؤثر يف  وال  الوفاء،  ينقض  ال  طبيعي  أمر  وهذا  االختالف،  بعض  بينهما 
متاسك األسرة إال إذا جتاوز احلد، وما يتجاوز احلد هو الذي ينقض الوفاء، وهو يتفاوت 

الفرج عن احملرمات،   وعدم حفظ  ،من حيث اخلطر واألثر، فمن أعظم أنواع اخليانة: الزان 
 ودونه: النظر يف احملرمات...اخل.  

وبسبب غياب القيم األخالقية املرتكزة إىل العقيدة، وضعف الوازع الديين يف كثري 
أظهر  أثرها، كما  وظهر  اخليانة،  فيها  تفشت  فقد  املتقدمة  البالد   للرأياستطالع    من 

معهد   شرحية مشلت    (1)يالفرنس   ( IFOP)   (إيفوب )أجراه  سيدة    [5000]على  آالف 
اليت  [1004]منهن    أوربية  اخليانة  أن حاالت  النساء يف  فرنسية،  لكن   ترتكبها  تزايد، 

عددً  أقل  اليتتبقى  اخلياانت  من  الفرنسيات يف  ا  وجاءت  أبطاهلا،  الرجال  املرتبة    يكون 
لصاحل    يهد الفرنس أجراها املع  وقد كان اهلدف من الدراسة اليت  الثانية خلف األملانيات. 

العالقات خارج إطار الزواج هو معرفة تغري النظرة   املختص يف  (Gleeden.com)موقع  
النظرة تلك  على  األخالقية  والقوانني  القواعد  أتثري  ومدى  املرأة،  أظهر  ،  خليانة  كما 

 

   ( أكتوبر 25أتسس يف ) فرنسي أكادميي معهدهو    : (Institut de France ):ابلفرنسية( معهد فرنسا  1) 
طرف  1795] من  دعمه  يتم  عمل   احلكومة [،  ألفضل  جوائز  عام  املعهد كل  ومينح  يف كل  الفرنسية، 

 .حقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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يف النساء  لدى  اخلياانت  عدد  أن  س  االستطالع  من  اخلمسني  ارتفع  قد  املاضية  نة 
 . م[2014]  يف   (%32)ومنه إىل    م[، 2001]عام    (%24)إىل    م[1970]  يف  (10%)

مع   جنسية  عالقة  إبقامة  اعرتفن  آراؤهن  املستطلعة  النساء  ثلث  فإن  السنة،  هذه  أما 
الرجال   ،شخص غري شريكهن نسبة  من  أقل  النسبة  هذه  تبقى  الدراسة،  لكن حبسب 
زوجاهتم   خيونون  أن   (%52)واعرتفت    .م[2019]عام    (%49)الذين  الفرنسيات  من 

لدى   اخليانة  أن  يعىن  وهذا  ما،  اجنذاب حنو شخص  بسبب  آخر عالقة عشنها كانت 
ومن األسباب األخرى هو    النساء ال تكون ابلضرورة نتيجة لوجود مشاكل بني الزوجني.

االهتمام قالت    ،عدم  الفرنسيات   (%47)إذ  ابلقدر    :من  هبن  يهتم  ال  شريكهن  إن 
ووجدت   ا على خيانة الشريك.هنن خن أزواجهن ردا إ  :منهن  (%18)فيما قالت    ،الكايف

األوروبيات يف قائمة  رأس  على  األملانيات  أن  فنسبة    الدراسة  الزوجية،   (، %43) اخليانة 
وتتقاسم   ،(%37)الفرنسيات بنسبة   تليهنَّ   ، االعرتاف خبيانتهن  منهن ال جيدن مشكلة يف

 . (1) (..%33)اإليطاليات والربيطانيات املرتبة الثالثة بنسبة 
نوفمرب، أنه   (18)الربيطاين يوم اجلمعة املاضي  (Illicit Encounters)أعلن موقع و 

لعام   الزوجية  اخليانة  معدالت  يف  األعلى  أخرى  م[2016]كان  دراسة  عن  وكشف   ،
خيانة   أعلى معدالت  ذات  ابلدول  األزواج.تتعلق  نتائجها    بني  نشر  دراسة،  فكشفت 

، أن اتيالند كانت  (إندبندنت)  :الربيطاين، التابع لصحيفة  ( ستاتيستا)موقع اإلحصاءات  
  : ، تليها (%51)األعلى يف معدالت االعرتاف ابخليانة بني األزواج، حيث بلغت نسبتها  

أما الدول األخرى، بني    (،%45)  : وأملانيا بنسبة  ،مث إيطاليا   (، %46)  :الدمنارك، بنسبة 
بنسبة فرنسا  األعلى يف معدالت االعرتاف ابخليانة، فكانت:  العشرة  ، (%43)   :الدول 

 

 بشكل-النساء-خيانة-نسبة-ارتفاع-يكشف-ي الفرنس-إيفوب-ملعهد-( استطالع1)
https://www.youm7.com/story/ 
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،  (%36)  : ، واململكة املتحدة(%39)   :، وإسبانيا(%40)  :، وبلجيكا(%41)  :والنرويج
 . (1) (%36) :املركز العاشر فنلندا، بنسبة ويف

من  لكونه  إليها؛  يفضي  ما  وكذلك  خيانة،  يعد  ما  الباب  هذا  حتت  ويندرج 
 .  -كما سيأيت–مقدماهتا 
 

 :  : الزان وعدم حفظ الفرج عن احملرماتأواًل 
وفرضت  واجباٍت،  فأوجبت  الناس،  صالح  فيه  مبا  اإلسالمية  الشريعة  جاءت 

الطَّيبات، وحرَّمت عليهم اخلبائث والفواحش ما ظهر منها وما  حدوًدا،   للناس  وأحلَّت 
 بطن.

الذنوب، ومن أفحش اجلرائم،  الزان، وهي من كبائر  الفواحش احملرمة: جرمية  ومن 
أثرًا وفتًكا يف جسد األمة املفاسد، وهي من أعظِم اآلفاِت  ، وهو  فهي أصٌل لكثرٍي من 

 أكثر ما يهدد األسرة، وينعكس األثر على األوالد.  
قرن هللاُ  وأثره؛      وقد  عظيم خطره  على  للداللة  النفس؛  وقتِل  ابلشرِك،  الزان 

العداوة  وإشعال  احلرمات،  وانتهاك  األنساب،  وإضاعة  األخالق،  فساد  يف  أصل  فهو 
  والبغضاء بني الناس. 
بنيَّ هللاُ   املهت  وقد  من صفاِت  به،  أن  اإلشراك  عدم  الرمحن:  عباِد  من  دين 

يينَ حمس  :وعدم قتل النفس احملرمة، وأهنم حيفظون فروجهم عن الفواحش فقال   ََل   َواَّلذ
يَْزنُونَ  َوََل  ي  ياْْلَق  ب  

إيَلذ  ُ اَّللذ َحرذَم  ِتي 
الذ انلذْفَس  َيْقُتلُوَن  َوََل  آَخَر  إيلًَها  ي  اَّللذ َمَع   ىجس يَْدُعوَن 

 [. 68]الفرقان:
القيم   ابن  منافية    :قال  املفاسد، وهي  أعظم  الزىن من  "وملا كانت مفسدة 

روج، وصيانة احلرمات، وتوقي ما يوقع ملصلحة نظام العامل يف حفظ األنساب، ومحاية الف

 

(1 )https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201611231020918288-خيانة-زواج. 
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أعظم العداوة والبغضاء بني الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه،  
ا هللا تعاىل هبا يف  ويف ذلك خراب العامل، كانت تلي مفسدة القتل يف الكرب، وهلذا قرهن

 يف سنته.  كتابه، ورسوله 
هللا   اآلخرة  وتوعَّد  يف  ابلعذاب  املنكر  الفعل  هذا  على  أقدم  وذلك   ،من 

يوجب على كل مسلم احلذَر غايَة احلذِر من هذا الذنب، وأن حيذَر أسبابه وما يوصل  
وإظهار مفاتن املرأة، والنظر   ،إليه، كاخللوة احملرمة، أو تعاطي أسباب الفتنة، مثل: التربج
 إىل احملرمات، إىل غري ذلك من احملرضات على الفاحشة.

ت الزان فالتحذير من ارتكابه أوىل وأشد؛  قد حذَّران من مقدما  وإذا كان هللا  
 ألنه يفسد األخالق، ويهتك األعراض، ويوقع البالاي واألمراض اخلبيثة القاتلة. 

 
 : ا: إطالق النظر يف احملرماتاثنيً 

مما   احملرَّمات  إىل  النَّظر  وإطالق  احملرَّمات،  عن  حفظهما  جيب  أمانة  العينني  إن 
، وهو مما  -كما تقدم–يدخل يف ابب اخليانة؛ ألنَّه من مقدِ مات الز ان، ولكنه دون الزان  

يف  آفات  ويورث  بينهما،  العالقة  إفساد  يؤول  وقد  الزوجني،  بني  الود  صلة  يضعف 
 األخالق والرتبية. 

كالنظِر إىل احملرماِت والعوراِت   ، جيوز إطالُق البصر فيما يسِخُط الربَّ  فال  
إىل الغادايِت والرائحاِت، فالبصُر   ألنرتنت، ويف الشوارِع والساحاتِ يف الشاشاِت ومواقع ا

سهٌم مسموٌم من سهام إبليس، بسببه انتكَس من انتكَس عن الدين، وخرَج عن طاعة 
يَك  حمس  :رب العاملني، قال هللا   بَْصاريهيْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذل

َ
وا ميْن أ يلُْمْؤمينيَي َيُغضُّ قُْل ل

يَما يَْصَنُعونَ  َ َخبيرٌي ب ْزََك لَُهْم إينذ اَّللذ
َ
واألمر حبفظ الفروج عقب األمر ابلغض   [.30]النور:  ىجسأ

 من األبصار؛ ألن النظر رائد الزىن. 
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ينَا إينذُه ََكَن حمس  :عن الزان وما يدعو إليه فقال    وقد هناان هللا  َوََل َتْقَربُوا الز 
َشًة وََساَء َسبييًَل     [.32]اإلسراء: ىجسفَاحي

احلديث يف  جاء  الفعل   :وقد  هلذا  مدخاًل  تكون  قد  اليت  املقدمات  من  التحذير 
قال: ما رأيت شيًئا    ،عن ابن عباس  : كما جاء   ،املنكر، وبيان أهنا من مراتب الزان اجملازي

إن هللا كتب على  قال: ))  أن النيب    :أشبه ابللمم مما قال أبو هريرة  
العينني النظر، وزان اللسان النطق،  ابن آدم حظه من الزان، أدرك ذلك ال حمالة، فزان  

يكذبه أو  ذلك  والفرج يصدق  وتشتهي،  بطال  .  (1) ((والنفس متىن  ابن    : قال 
اللمم إذا مل يكن للفرج تصديق هبا، فإذا صدقها      "تفضل هللا على عباده بغفران 

 . (2) الفرج كان ذلك كبرية"
"والنظر أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان، فالنظرة    :قال ابن القيم  

تولد خطرة، مث تولد اخلطرة فكرة، مث تولد الفكرة شهوة، مث تولد الشهوة إرادة، مث تقوى  
 .(3) "فتصري عزمية جازمة، فيقع الفعل وال بد، ما مل مينع منه مانع

الرَِّميَّ   :وقال   يف  السهم  يفعل  ما  القلب  يف  تفعل  تقتله "والنظرة  مل  فإن  ة، 
جرحته، وهي مبنزلة الشرارة من النار ترمى يف احلشيش اليابس، فإن مل حترقه كله أحرقت 

   بعضه، كما قيل:
 ومعظم النار من مستصغر الشرر   ك ل احل        وادث مبداها من النَّ        ظر 
 ( 4)فتك السهام بال قوس وال وتر  كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها 

 

 [. 2657[، مسلم ]6612، 6243( صحيح البخاري ]1) 
 (. 9/23بطال ) ( شرح صحيح البخاري، البن  2) 
 (. 153اجلواب الكايف )ص: (3) 
 (. 97( روضة احملبني )ص:4) 
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ويدخل   من الصغائر اليت تفضي إىل الكبائر.  والنظر بشهوة إىل ما حرم هللا  
فيها دُم احلياء،  فيه: النظر املباشر، والعكوف أمام شاشات التلفاز أو املواقع اليت سفك  

الفضيلُة. فيها  إال    ووئدْت  العريِ   وصوُر  التَّهييج  ولقطات  اإلاثرة  مشاهُد  أنتجت  فهل 
األمن وفقدان  األخالقيَّة؟  اجلرمية  وشيوع  والشَّرف؟  العفَّة  سياج  وانتشار    ،خرق 
ئج إالَّ على االعتداءات املروِ عة؟ وهل حيمل اإلحلاح الغريزي  اجلامح، والس َعار اجلنسي  اهلا

؟ وما عساه جُيىَن من أفالٍم وجمالٍت وقصٍص ورواايٍت وأطباٍق   السََّفه واخلفَّة وركوب الشرِ 
وحماربة   قيامها،  أساس  الغرائِز  وأتجيَج  ركائزها،  إحدى  اإلاثرَة  جعلت  ومواقَع  وقنواٍت 

 عظم من هذا؟! العفَّة والطَّهارة من أولوايت أهدافها؟! فأي  خطر يهدد القيم األخالقية أ
 

 : إفشاء األسرار الزوجيةا: اثلثً 
وحسه املرهف، وال يفعله   ،ال يتفق مع ذوق املسلم  إنَّ إفشاء ما جيري بني الزوجني

 ، وهو دليل على قلة الوفاء.إالَّ أصحاب القلوب املريضة، والعقول الفارغة
ألن   الكتمان؛  من  بسياج  حتاط  أن  جيب  أسرارًا  للفراش  هلا  وإنَّ  عالقة  الزواج 

خصوصيتها وأسرارها، وهي عالقة يؤمتن فيها الزوجان على أسرار بعضهما، فال ينبغي أن  
وفقدان وهو من أسباب االختالف    ،صاحبه؛ ألن اإلفشاء من اخليانة  يفشي أحدمها سر
َاُت حمسحلات:  يف وصف املؤمنات الصا  قال هللا  الثقة بني الزوجني.   اْلي يَتاٌت   فَالصذ قَان
يلَْغيْبي  ل للغيب،   [.34]النساء:   ىجسَحافيَظاٌت  حافظات  أبهنن  الصاحلات  وصف  فيها  فاآلية 

أي: حيفظن أنفسهن عن الفاحشة، وأموال أزواجهن عن التبذير واإلسراف، وحيفظن ما 
 بينهن وبني أزواجهن من أسرار وخصوصيات. 

منزلًة يوم القيامة: الرَُّجَل يُ ْفِضي إىل  ِإنَّ من َأَشرِ  النَّاِس عند هللِا  ويف احلديث: ))
ِسرََّها يَ ْنُشُر  مث  إليه،  وتُ ْفِضي  النووي  (1) ((اْمَرأَتِه،  اإلمام  قال   . :   هذا "ويف 

 

 [. 1437( صحيح مسلم ]1) 



 

   37 

 

وبني   بينه  جيري  ما  الرجل  إفشاء  حترمي  ووصف  احلديث:  االستمتاع،  أمور  من  امرأته 
. فينبغي أن يكون الزوج (1)وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه"  ،تفاصيل ذلك 

 لباًسا وسرتًا لزوجة، وأن تكون الزوجة كذلك له. 
 

 :  ا: أن ال يقوم الرجل بواجبه جتاه زوجتهرابعً 
وواجبات متبادلة بني الزوجني، فينبغي على الزوج   ،تقدم أن الزواج أمانة ومسؤولية

أن يفقه حقوق الزوجة ومسؤوليته ودوره يف البيت وخارجه، وواجبه جتاه الزوجة واألوالد 
 وأن تبىن العالقة بني الزوجني على أساس راسخ من احملبة. ق ما قرره الشرع، على وف
 

 :  ا: أن ال تقوم املرأة بواجبها جتاه زوجهاخامسً 
ينبغي على الزوجة أن تفقه حقوق الزوج ومتطلباته، ومسؤوليتها ودورها يف البيت،  
وواجبها جتاه األوالد على وفق ما قرره الشارع، وأن تدرك حاجته حىت يدوم الود،  وتبىن  

 األسرة على أساس راسخ من احملبة واإلحسان املتبادل. 
 

 :  أن ال أيمر الرجل أهله ابملعروف، وال ينهاهم عن منكرا: سادسً 
املنكر  بعض رؤية  عن  يتغافل  أهله،  الناس  املنكر،    رمبا  بل  يف  على    أو يعينهم 

وال خيفى   ، ومما يهدم األسر.فكل ذلك من خيانة األعراض  ،حيملهم عليه، أو أيمرهم به
منزلة من جياهر هبا من حيث اإلمث والعقاب يف   يُ نَ زَّل  املِقرَّ ابلفاحشة يف أهله وحمارمه أن  

قال:    عن رسول هللا    ،كما جاء يف احلديث: عن ابن عمر    ،اآلخرة

 

 (. 10/8( شرح النووي على صحيح مسلم )1) 
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ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن اخلمر، واملنان عطاءه.  ))
 .  (1) ((والرجلةوثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه، والديوث،  

  : تضييع األهل؛ إبمهاهلم، وعدم تعهدهم ابلرتبية والنصح واإلرشادا: سابعً 
كلكم راع ومسؤول عن )):  قال النيب    ،أعظم أنواع اخليانة  وذلك من

فاإلمام راع وهو مسؤول عن   أهله راع وهو مسؤول عن رعيته،  رعيته، والرجل يف 
 . (2) ..((رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها

 

 مبا يلي: وتكون  الوقاية من آفات اخليانة وما يفضي إليها
 .-كما تقدم– أن تبىن العالقة بني الزوجني على أساس راسخ من احملبة - 1
له، تركن إليها نفسه، وتكمل يف جوارها   أن ينظر إىل زوجته على أهنا سكنٌ    -  2
 .وجة للزَّ روحيَّ  هي تكملةٌ و  ه، ه، وترتبط ابحلياة الكرمية معها سعادتُ طمأنينتُ 
؛  ،والتقبيح  ،عن التسلط والعنف األسري بطيب الكالم، والبعد التودد  - 3 واْلَمنِ 
 . النبوية السنة  عليها وحثَّت القرآن، عليها  حثَّ  اليت والرمحة والرأفة ،واأللفة املودة لتدوم

 املعاشرة ابملعروف، واإلحسان، وحسن اخللق، واملالطفة.   - 4
 احلكمة يف التعامل مع التحدايت اليت قد تعرتض مسرية احلياة الزوجية.   - 5
 زوجها. عن الزوجة تنشغل وال زوجته،  عن الزوج ينشغل أال - 6

 

[، والطرباين يف )الكبري(  5556[، وأبو يعلى ]2562[، والنسائي ]6050[، والبزار ]6180( أخرجه أمحد ]1) 
و)األوسط( ]13180] واحلاكم ]2443[،  قال  244[،  الذهيب.  ووافقه  اإلسناد".  وقال: "صحيح   ،]

 (: "رواه البزار إبسنادين ورجاهلما ثقات". 8/148)   اهليثمي
 [. 1829[، مسلم ]7138،  5200، 2751، 2558، 2554، 2409 ، 893البخاري ] صحيح  (2) 
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والعمل   -  7 والتقوى  الرب  على  والتعاون  التقوى،  من  أساس  على  األسرة  بناء 
فطاعة   .وطاعته     على حمبة هللا  أن يقوم البيتُ   :وجيةعادة الزَّ السَّ   سرَّ الصاحل؛ فإن  

  : قال هللا    .واألمن واالستقرار  ،أللفة واحملبة بني الزوجنيكبري يف ا   هلا أثرٌ     هللا
يَبةً حمس نََْث َوُهَو ُمْؤميٌن فَلَُنْحيييَنذُه َحَياةً َطي 

ُ
ْو أ
َ
ًا ميْن َذَكٍر أ كما أن    [، 97]النحل:   ىجسَمْن َعميَل َصاْلي

َصابَُكْم ميْن حمس  : للمعصية أثرًا يف االختالف وعدم االستقرار األسري. قال هللا  
َ
َوَما أ

يُكمْ  يْدي
َ
يَبٍة فَبيَما َكَسَبْت أ    [. 30]الشورى: ىجسُمصي

املنكرات   -  8 من  البيوت  النفس،    ،تطهري  وتسعد  احلياة،  تستقيم  فباألخالق 
 ويدوم الود.  

التنبه إىل األخطار اليت هتدد كيان األسرة من حنو: اإلعالم اهلابط، واحمليط    -  9
 االجتماعي الذي ال خيلو من املفسدين، وأصدقاء السوء.  

   .عدم إفشاء األسرار الزوجية - 10
ية إمنا تبىن على القناعة، والذي ال ابلقسم؛ فإن احلياة الطبالقناعة والرضا    -  11

 يقنع كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطًشا. 
  يها، من حق الزوجة: أن يغار الزوج عل و البعد عن الغرية اليت تتجاوز احلد؛    -  12

فال يعرضها للشبهات، وال يتساهل معها يف كل ما يؤذي الشرف، أما إذا جاوزت الغرية 
الغرية املذمومة، وعالجها    احلد فكانت طناا ال أساس له إالَّ وسوسة الشيطان فهي من 

 .ابلثقة واحملبة املتبادلة بينهما 
؛ فإن العناية ابملظهر من عوامل التجدد التزين والتطيباالعتناء ابلنظافة و   -  13

ويدخ العفة،  يف  وزايدة  اآلخر،  ابلطرف  واقتناًعا  اكتفاء  ويثمر  الزوجية،  احلياة  يف يف  ل 
عن  والبعد  والسمنة،  الرتهل  من  اجلسد  تقي  اليت  الرايضات  بعض  ممارسة  ذلك: 

 إىل غري ذلك.  -مثاًل –املشروابت اليت تضر ابجلسد وتضعفه كالدخان 
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: المطلب الرابع                                     

    

 
 

 

يؤدي إىل فتور احملبة، ورمبا يؤول إىل    خرآلانشغال أحد الزوجني عن اال خيفى أن  
 .من أخطر أسباب تصدع العالقات الزوجية ، وهواجلفاف العاطفي
   . : أن ختلو احلياة الزوجية من املداعبة واملالطفة وطيب الكالمذلك وعالمة 

بصيغة األمر غالًبا من غري   -مثاًل -يكون اخلطاب من ِقَبِل الرَّجل  أن    ومن ذلك:
النيب   هلدي  خمالف  وهذا  الزوجة،  ملشاعر  مراعاة  أو  فالرسول ،  مالطفة 

  كان يقول ألم املؤمنني عائشة   :   ((اي عائش )) (1)  وكان    .يرخم امسها
احلديث  جاء  كما  ،يسابقها عائشة  :  يف  النيب  أهنا    عن  سابقين  قالت: 
   النيب فقال  فسبقين،  سابقين  اللحم  أرهقين  إذا  حىت  فلبثنا  فسبقته، 
 :  ((هذه بتلك)) (2).    وكان من أخالقه    أنه مجيل العشرة، دائم

 البشر، يداعب أهله ويتلطف هبم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه. 

 

 [. 2447، مسلم ][6201، 3768صحيح البخاري ] (1) 
.  [4691[، وابن حبان ]8893]يف )الكربى( النسائي  [، و 2578وأبو داود ] [،1979ابن ماجه ]أخرجه  (2) 

  (،الكربى )والنسائي يف    ، رواه أبو داود"  (: 482( )ص:املغين عن محل األسفار يف )  قال العراقي  
 . "بسند صحيح    وابن ماجه من حديث عائشة
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النيب   جعل  الزوجات   ولقد  عشرة  حسن  يف  الر ِجال  خريية    ، معيار 
  . (1) ((وأان خريكم ألهلي ،خريكم خريكم ألهلهفقال: ))
عائشةو  سألت  قال:  يزيد،  بن  األسود  النيب      عن    ما كان 

قالت:   أهله؟  يف  إىل  ))يصنع  قام  الصالة  حضرت  فإذا  أهله،  مهنة  يف  كان 
 . (2) ((الصالة
 

 وتكون الوقاية من اآلفات يف هذا الباب مبا يلي: 
،  وأوالده  أبال ينشغل الزوج عن زوجتهإيالء األسرة حقها من الرعاية، وذلك    -  1

عن   الزوجة  تنشغل  على وأوالدها  زوجها وال  البيت  مصلحة  منهما  يضيع كل  وأال   ،
وجيب على كل  بل حيرص كل منهما على التوفيق بني العمل واألسرة.  حساب العمل،  

إذا كان الزوج مع الزوجة فمنهما إذا دخل البيت أن يسخر وقته وجهده وتفكريه للبيت،  
فيفقد كل    ،عنههي  ا تنشغل  يعطيها كل اهتمامه، وال ينشغل عنها، فرمبا إذا انشغل عنه

، وإذا كان مع األوالد أوالهم االهتمام من خالل املتابعة والتفقد منهما األلفة مع اآلخر
 ، وإرشادهم إىل ما فيه صالح حاهلم. -داخل البيت وخارجه-ورعايتهم  ،ألحواهلم
النيب    -  2 هبدي  زوجاته؛ حىت   االقتداء  مع  تعامله  وسنته، وحسن 

 . والرضا ابلسعادة واهلناءيدوم الود، ومتتأل احلياة 
لتدوم املودة واأللفة والرأفة   ؛وطيب الكالم  واملالطفة  ،قبيح القولالبعد عن    -  3

 ة النبوية املشرفة. نَّ عليها الس   تْ وحثَّ  ،عليها القرآن والرمحة اليت حثَّ 
  

 

 . " حسن صحيح"[، وقال:  3895الرتمذي ]أخرجه  (1) 
 [. 6039، 5363، 676البخاري ] صحيح ( 2) 
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: المطلب الخامس                              

 
 
 األليم.  والعذاب  وتوعد الظاملني، ابلنكالالظلم،  عن عباده   هللا  هنى

قبح على  الشرائع  تطابقت  حفظ الظلم  وقد  رعاية  على  امللل  مجيع  واتفقت   ،
 األنفس، فاألنساب، فاألعراض، فالعقول، فاألموال. والظلم يقع يف هذه أو يف بعضها.

العطااي  ،(1)اإِلَحنو   السخائمجيلب    الظلمو  قم، لن ِ وا  البالايويوقع    ،معَ لن ِ وا  ويسلب 
 .والعداوات  البغضاء والنكبات، ويورث  الويالت  وجيلب
 يف إيغااًل   والتمادي يف الظلم من أسباب الضالل، فقد حيرم الظامل اهلداية، ويزداد 
املعاصي،  ا واهنماكً الل،  الضَّ  أعمى  ف  يف  قد  الظلم  ألنَّ  الرشاد؛  سبيل  إىل  يهتدي  ال 

 غريه. بصريته، فظلم نفسه، وظلم 
الناس من يظلم نفسهف اجلهل واملعاصي، وتعدي حدود هللا  و   ابلكفر والشرك  من 
،  هللا  قال   :  ولَئيَك ُهُم    تيلَْك حمس

ُ
ي فَأ ي فَََل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدذ ُحُدوَد اَّللذ ُحُدوُد اَّللذ

يُمونَ  ال  [. 229]البقرة: ىجسالظذ
  

 

النفس. و)اإلحنة(: احلقد والضغن، مجع، إحن يقال: إن اإلحن  (السخيمة )(  1)  : احلقد والضغينة واملوجدة يف 
 جتر احملن. 



 

   44 

 

ومن الناس من يظلم أوالده وأهله فال أيمرهم مبعروف، وال ينهاهم عن منكر، وال 
 والعمل والعون واإلرشاد.   حاهلم من العلمِ   حيملهم على ما فيه صالحُ 

صداقها   من  حقها،  يف  التقصري  أو  حق،  بغري  بضرهبا  زوجته  يظلم  من  ومنهم 
 ونفقتها وكسوهتا، أو تظلمه هي بتقصريها يف حقه، أو تظلم أوالدها بتقصريها يف حقهم. 

ظلم   الظلم:  للزوجةفمن  للزوج  و أ،  الزوج  أو  الزوجة  الزوجات  إحدى  ظلم  أو   ،
   .األسرةوهو خطر يهدد  ،بينهم يف العطااي واملنح  األوالد ابلتميز

األب أو األم أو   هب   ا يق   وم ال   ي األفع   ال)وه  و (: العن   أل األس   ر وم  ن الظل  م: )
 .(أبحد أفرادها معنوايً  أو مادايً  ضررًا وتلحق األسرة أفراد كليهما أو أحد

 وعادة ما يكون ضحااي العنف األسري: األطفال والنساء.
فحسب النساء  يتناول  ال  األسري  الذي  (1)فالعنف  العنف  يشمل كذلك  بل   ،
 يلحق ضررًا أبحد أفراد األسرة، وال سيما األطفال.  

أفاد   املتحدة  األمم  ومنظمة  العاملية،   الصحة  منظمة  نشرته  الذي  التقرير،  وقد 
  أن   :(نسكواليو )  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة  ،(اليونيسف)  للطفولة
، لإلساءة  يتعرضون  طفل مليار حوايل  .العامل أطفال عدد نصف يعادل ما أي: سنوايا

 من  الفرتة  على  إجراؤه  مت  التقرير   أن  من  الرغم  على  أنه  )اليونيسف(  ورأت 
 األطفال  تعرض  فرصة  فإن  املستجد،  كوروان  فريوس  جائحة  قبل  [،2018-2019]

  )هنرييتا   لليونيسف   التنفيذية  املديرة  وقالت.  املشكلة  من  تزيد  الوقت  هذا  خالل  لإلساءة
 

جمموعة من األعمال  أبنه: )   ( على موقعها يف أحد تعريفاهتا العنف األسري)دت منظمة الصحة العاملية  حدَّ   (1)
والنفسيَّ اجلنسيَّ ة  القسريَّ  والبدنيَّ ة  الشركاء  ة  قبل  من  واملراهقات  الراشدات  النساء  ضد  املستخدمة  ة 

وال يقتصر العنف الذي تتعرض له النساء يف كثري من األحيان  قالوا: ، )أو السابقني من الذكور   ،احلميميني
فقط  احلايل  الزوج  أيضً   ، على  يشمل  قد  السابقني   :ا بل  األسرة   ، األزواج  ن  الوالدي   :مثل   ، اآلخرين  وأفراد 

واألصهار  حيث    . Facts and Figures". UN Women | Arab.  واألشقاء  قاصر؛  تعريف  ال  وهو 
 . يتناول إال العنف ضد النساء

https://web.archive.org/web/20180925023246/http:/arabstates.unwomen.org:80/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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  . سوًءا   األمور  تزداد  أن  ميكن  واآلن  الدوام،   على  متفشًيا  األطفال  ضد  العنف  كان:  فور(
  من   جداا  كبري  عدد  ترك   إىل  احلركة  وقيود  املدارس،  وإغالق   اإلغالق،  عمليات   وقد أدت 
  عادًة،   املدرسة  توفرها  اليت  اآلمنة  املساحة   بدون  عليهم،  املعتدين  مع  عالقني  األطفال
 التقرير  ومشل   .بعدها  وما  األوقات   هذه  خالل  األطفال  حلماية  اجلهود  مضاعفة  فيجب

  منظمة   وقالت.  األطفال  ضد  العنف  خلفض  جهودهم  تضافرت   كيف  ملعرفة  دولة  [155]
  هبا   معمول  رئيسية   قوانني  لديها %(  88)  تقريبا   الدول  مجيع   أن  حني  يف:  العاملية  الصحة
  القوانني   تنفذ  إهنا   قالت: %(  47)  الدول  نصف   من  أقل  فإن   العنف،  من  األطفال  حلماية 
  End Violence against Children  ملنظمة   التنفيذي  املدير  وقال  .حبزم
  به،   القيام  جيب  الذي  الصحيح  الشيء  هو   األطفال  ضد  العنف  إهناء   إن  اتيلور:  هوارد

 العمل  خطط   لتمويل  الوقت  حان  لقد  ممكن.  أمر  وهو  به،  القيام   جيب  ذكي  واستثمار 
 وعلى   املدرسة،   ويف  املنزل،   يف  اتم،   أمان  يف  األطفال  ستبقي  اليت  الشاملة  الوطنية

الثالثة  و   . (1) جمتمعاهتم  ويف  اإلنرتنت، الرئيسية  اآلابء  أمناط  أحد  االستبدادي كان  النمط 
 . (2)اشمل األمهات أيضً حيث ي،  (بومرينددايان  )عاملة النفس  دراسة  اليت حددهتا

ارتفاعً و  اإلنسان  حقوق  هيئة  عن  صادرة  إحصائية  العنف  كشفت  نسبة  يف  ا 
السعودية  األسري   العربية  اململكة  املئة، األمر   (45)  :بلغت حنو  ، حيث-مثاًل -يف  يف 

توعية  الذي دفع بعض االختصاصيني واجلمعيات األسرية إىل الدعوة للقيام حبملة وطنية لل 
هبذا األمر، مطالبني جملس الشورى بتبين املوضوع، والسعي فيه من أجل احلد  من العنف 

 . (3)األسري ومحاية النساء واألطفال من مجيع أنواع االعتداء
 

(1)  https://arabic.cnn.com/world/article/2020/06/18/un-organizations-1-billion-children-affected-
abuse-every-year . 

الرتبية،  ينظر:    (2) احلرة( ويكيبيداي)من  أساليب  املوسوعة   ،   https://ar.wikipedia.org/wiki  .  الثالثة واألمناط 
 (. اآلابء املتساهلون -3، اآلابء احلازمون -2، اآلابء املستبدون  -1هي: )

 . ./http://nshr.org.sa/infocenterاجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، الرايض ( 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://nshr.org.sa/infocenter/
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بزرع القيم يف وسط األسرة، وغرس معاين احملبة   والوقاية من )العنف األسري( تكون 
وال سيما للنساء واألطفال، وردع    ،والرمحة فيها، وإجياد محاية قانونية تتضمن توفري األمان 

 من ميارس العنف.
الظلم   آفات  من  التبصرعموًما  والوقاية  من خالل  وآاثره،    والتبصري  تكون  آبفاته 

   وعواقبه املهلكة، واحلذر من مسبباته.
تكون اب  كما  والصرب،(1)حللمالوقاية  اهلفوات،  ،  عن  الغيظ،    والتجاوز  وكظم 

 واستحضار ما جاء يف ذلك من الفضل. 
الزوج تفقه  املرأة ومكانتها، وأن  الزوج حق  يفقه  الوقاية كذلك أبن  حق   ةوتكون 

   .(2)((النساء شقائق الرجال))  أن   الرجل ومكانته. وقد أخرب النيب  
 تكاليف العقائد والعبادات واألخالق، ويف   سواء يف  ، وهمالنساء شقائق الرجالف

، وأن الزعم قدموها يف احلياة الدنياعلى حسب األعمال اليت  استحقاق الثواب والعقاب  
صاحبها  تقدم  الذكورة  صاحبها    ،أبن  تؤخر  األنوثة  والكذب وأن  االفرتاء  وبذلك من   .
شائعً  ما كان  اإلسالم  بني  رفض  على  ا  اجلديد  جمتمعه  وأقام  األنوثة،  ازدراء  من  العرب 

 من العدل واإلحسان.قواعد 

 

إليه، فإذا وقع وكان اإلنسان    ه ن ميلك اإلنسان نفسه عند الغضب، وجيتنب أسباب وذلك أب   (1)  اليت قد تفضي 
 حليًما متأنًيا؛ فإن ذلك يقيه من آفات الغضب وآاثره. 

عائشة    (2)  عن  مروي  أنس    ، احلديث  أمحد    : وعن  أخرجه  عائشة:  ،  [ 26195]حديث 
داود    . [113]  يوالرتمذ أبو  أخرجه  أنس:  )  [236]حديث  )الكشف(  أمحد  (."1/243قال يف  رواه 

هو    :  قال ابن القطان   .  ورواه البزار عن أنس  ،  وأبو داود والرتمذي عن عائشة 
 (. 5/270)  بن القطان، الالوهم واإليهام" وانظر: ومن طريق أنس صحيح ،من طريق عائشة ضعيف 



 

   47 

 

خدجية   قلب  قلبه كان  اإلسالم  خالط  من  أوَّل  أن  مال   ،ويكفي  وأوَّل 
يف اإلسالم كان دم مسية بنت   وأول دم أريق ،كان ماهلا   أُنفق يف سبيل هللا 

   .   عمار بن ايسرهي أم  ، (1)  ياطخ
اليت روت أكثر من مخسة آالف    ومن عظماء النساء: أم املؤمنني عائشة  

 حديث.
إذ إن ميزان التفاضل   أفضل من الرجال،وليعلم الزوج أن هناك من النساء من هن  

الصاحل،   والعمل  التقوى  هو  الناس  هللا  اليت  القوامة  وأن  بني  شرعت   شرعها  إمنا 
 ، أو التسلط عليها. أي الزوجةإلدارة األسرة، ال إللغاء ر 
، واإلمالء، والتحكم يف االستبداد ابلرأيمن    فرض السيطرة،  والتسلط مبعىن: مبعىن

    ابلقوة.  ، ومصادرة آرائهماآلخرينرغبات 
يف أمر من أهم األمور وأعظمها ملا كان صلح  املرأة    وقد استشار النيب 

زوجاته  إحدى  عليه  فأشارت  تراه،   احلديبية،  برأيهاف  مبا  قام  أخذ  مشورهتا  نفذ  وملا   ،
 . ففعلوا مثل ما فعل النيب   الصحابة

ا ابوتك     ون الوقاي     ة   مقابل     ة اإلس     اءة و  ،لعف     و والتس     امحك     ذلك م     ن الظل     م عموم     ً
بًبا يك ون ب ه مقابلَة اإلساءة ابإلحسان، وُحْسَن اخلُلق س  وقد جعل هللا  ،  ابإلحسان

 :ق ال هللا  وجع ل يف ذل ك خ ريًا كث ريًا.العدو  صديًقا، وتتمكَُّن في ه ص داقُة الص ديق،  
يي بَيَْنَك َوبَ حمس ْحَسُن فَإيَذا اَّلذ

َ
َ أ ِتي ِهي

يالذ يمٌ اْدَفْع ب ي ٌّ َحممَ نذُه َوِلي
َ
 وق ال،  [34]فص لت:  ىجسيَْنُه َعَداَوٌة َكأ

 

مبثناة حتتانية،    :مبعجمة مضمومة وموحدة ثقيلة، ويقال   (اط بَّ ة بنت خُ مسيَّ ")  : قال احلافظ ابن حجر    (1)
ابن عبد هللا بن عمرو   حذيفة بن املغرية، بفتح أوله بغري ألف، موالة أّب ( بطمسية بنت خَ )  : وعند الفاكهي

أبو جهلسابعة سبعة يف اإلسالم، عذَّ     كانت   ،  بن خمزوم، والدة عمار بن ايسر   ، هبا 
اإلسالم. يف  شهيدة  أول  فكانت  فماتت،  قبلها،  يف  الصحابة."  وطعنها  متييز  يف  -189/ 8)  اإلصابة 

190 .) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1
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  : َل ا َويَۡجعممَ موَ واْ َشيممۡ ن تَۡكرَهممُ
َ
ِۚ فَإين َكريۡهُتُموُهنذ َفَعََسٰٓ أ يٱلَۡمۡعُروفي وُهنذ ب ُ حمسوَََعِشي

ا َكثيرَيا  ُ فييهي َخرۡيَ   [.19]النساء: ىجس١٩ٱَّللذ
إن ك  ل إس  اءة تقاب  ل ابإلحس  ان س  وف يك  ون ل  ه م  ن األث  ر الطي  ب م  ا ميح  و أثره  ا، 
ويع  اجل م  ا أحدثت  ه م  ن ص  دع وجف  اء. يع  ين: أن  ك إذا أحس  نت إىل م  ن أس  اء إلي  ك قادت  ه 
تلك احلسنة إىل مص افاتك وحمبت ك. ومقابل ة الس يئة ابحلس نة مرتب ة عظيم ة ال يرتق ي إليه ا 

 ام نفسه.إالَّ من امتلك زم من عباد هللا 
 والدفع ابليت هي أحسن قد يكون ابلقول كما يكون ابلفعل.

النيب   أخالق  ))  ومن  يعفو أنه:  ولكن  ابلسيئة،  السيئة  يدفع  ال 
صاحب    ،(1)((ويصفح  عن  الظاهر  يف  أي:  )ويصفح(،  الباطن  يف  أي:  )يعفو(،  فهو 
 . (2) ((وما زاد هللا عبًدا بعفو إال عًزايف احلديث: ))و السيئة. 

  

 

 [. 4838بخاري ]صحيح ال (1) 
 [. 2588مسلم ] ( صحيح 2) 
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: المطلب السادس                       

      

 أوال: الفساد األخالقي من خالل اإلعالم املضل واهلابط :
وشرائحه   اجملتمع،  أبناء  بني  والتآلف  الوعي،  نشر  يف  دورًا كبريًا  لإلعالم  إن 

دورًا يف   له  أن  اإلصالح املختلفة، كما  يف  واإلسهام  املعرفة،  وتنمية  والتثقيف،  الرتشيد 
وجوانبه.  أشكاله  من   بكافة  عاماًل  يعد   فإنه  األهداف  هذه  حتقيق  حنو  يسعى  وحينما 

ويفقد اإلعالم دوره اإلجياّب عندما  والتآلف.    عوامل التجديد واإلصالح، وسبًبا للهداية
والرتويج ألفكار   الوعي،  تزييف  األحداث على  يعمل على  توجيه  أو  ابطلة،  أو  مزيفة، 

، كما أن لإلعالم السليب أو املصلحي دورًا كبريًا يف  خالف مسارها الطبيعي واملوضوعي
 نشر الفساد األخالقي والتطرف.

فال تكفي الرتبية الدينية لألوالد أو الطالب، أو التوجيه الصادر من األهل، أو من 
البناء من املؤثرات البحث عما خير ِ   :إىل ذلك املوجه واملعلم، ولكن جيب إضافة   ب هذا 

ضاللٍ  وأجهزةِ اخلارجية، كأئمة  وهي   ،  ذلك،  وغري  ومواقع  وأفالم  جمالت  من  إعالم، 
يبنيه.   ما  وهتدم  التعليم،  يف  الصاحل  املوجه  أو  األب  يعليه  ما  ختفض  الرهيبة  إبمكاانهتا 

 وصدق الشاعر إذ يقول:  
 إذا كنت تبنيه وغريك يهدم؟!       متامه     مىت يبلغ البنيان يوًما      
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التفكك   ، واليت تؤدي إىلم على هدم القيم األخالقيةوتعمل بعض وسائل اإلعال
 .األسري

العنف    ومن اإلعالم املوجه: ما يدعو إىل اجلرمية، وذلك من خالل عرض مشاهد
واالغتصاب، واخلطف  النمط    والقتل  على  العصاابت  األفالم؛ وتكوين  يف  املعروف 

لالعتداء واإلجرام. وإصالحيات األحداث والسجون شاهدة على آاثر األفالم يف هذا  
رج  مما خي  إىل غري ذلك، كما أنه يدعو إىل تشبه النساء ابلرجال، والرجال ابلنساء   اجملال..

 اليت فطر عليها. عن طبيعته وخصائصه -الذكر واألنثى–كل واحد من النوعني 
ك إىل زوال الشعور ابملسؤولية جتاه األسرة، وإىل الالمباالة برتبية األوالد وأدى ذل

 ، وقطعت األرحام. اآلابءومتابعتهم، ففسدت العالقات، ومترد األبناء على 
والكره  الزوجية،  اخلالفات  نشوء  املوجه:  لإلعالم  اهلدامة  اآلاثر  من  أن  كما 

استمراء  من  احملمودة،  الغرية  وذهاب  وكشف    املتبادل،  االختالط،  مشاهد  إىل  النظر 
الزوجة والبنات واألخوات على األجانب، وإاثرة الشهوات بعرض مناظر النساء للرجال،  
وأشكال الرجال الفاتنني للنساء، وانتشار العالقات بني اجلنسني، وتعليم املشاهد كيفية  

أحا وتبادل  احملرمة،  العالقة  تطوير  ووسائل  اآلخر،  اجلنس  على  احلب التعرف  ديث 
 والغرام، وتشابك األيدي…اخل. 

آاثر   لإلعالمومن  اهلدامة  اآلاثر  القيماهلابط:    من  من  احلياء كقيمٍة  وجتردقتل   ، 
واعتب البشريِ ،  اجلنِس  استمرار  ضمان  هي  الَّيت  قداسته  من  اجلنسيِ   رغبة    هر ااالتِ صال 

، من خالل تتبع القنوات أو الربامج ُتْشبُع كما يشبع اإلنسان نفسه من الطَّعام والشَّراب 
الغرائز، وذلك يهدد األمن األسري أميا هتديد. حيث   اليت تعىن ابإلاثرة اجلنسية، وإاثرة 

تكون قد جتردت عن ذلك الرابط   -واحلالة هذه–العالقة بني الزوجني هشة؛ ألهنا    تغدو
الوثيق من املودة والرمحة، وإمنا تقوم على غرائز تبعد اإلنسان عن إنسانيته، ومل يعد ذلك 
اخلطر يهدد ركين األسرة فحسب، وإمنا جتاوزهم إىل األبناء حيث غابت عنهم الفضيلة  
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املت احلسنة  خلق واألسوة  من  التجرد  يف  أحدمها  أو  الوالدين  أثر  اقتفاء  حملها  وحلَّ  بعة، 
 واإلمعان يف الرذيلة.     ،احلياء

وإذا كان بُ ْعد املسلمني عن دينهم قد أضعف هيبتهم وشوكتهم، فإنَّ الغ زو الفك ريَّ 
ة زاده  ا بلبل  ًة وض  يعًة ومتز ق  ًا؛ ألن  َّه هج  وٌم يعم  ُل يف دأٍب وعن  اٍء ع ِر عل  ى ه  ذه األم  َّ ل  ى َغم  ْ

  ل واهلابط.األرجاء بصنوف الفساد، وعلى ختريب العقول ابإلعالم املضل 
أمام  املستهدفة فهم يف معظمهم وسوادهم األعظم عاكفون  املتلق ون والشَّرائح  أمَّا 
الفضيلُة،  وئدْت  حيث  إسفافًا،  القنواِت  ألكثر  أنفسهم  ِقَياَد  أسلموا  وقد  الشَّاشات، 

 .وسفك دُم احلياء
ينبغي أن يعلم أنَّ معظم ما تعرضه الفضائيَّاُت املختلطة ضرره ماحٌق، وخطره كبرٌي و 

اآلداب  ويف  واملفاهيم،  التَّصورات  وأخطار يف  أضرار  ذلك  ومن  عدَّة،  جداا يف جماالت 
فضاًل عن   هذا  اإلنسانيَّة،  والقيم  األمن  هدم  واألخالق  وكذلك يف  اإلسالميَّة،  الثَّوابت 

 . نصحَّة العقول واألبدا على و   سرة والدولة،لأل واالستقرار
خرق   إال  والتفك ك  العريِ   وصوُر  التَّهييج  ولقطات  اإلاثرة  مشاهُد  أنتجت  وهل 
االعتداءات  وانتشار  األمن  وفقدان  األخالقي ة؟  اجلرمية  وشيوع  والشَّرف؟  العفَّة  سياج 

اجل والس َعار  اجلامح،  الغريزي   اإلحلاح  حيمل  وهل  السََّفه املروِ عة؟  على  إال  اهلائج  نسي  
؟ وما عساه جُيىَن من أفالٍم وجمالٍت وقصٍص ورواايٍت وأطباٍق وقنواتٍ    واخلفَّة وركوب الشرِ 

العفَّة   ومواقع وحماربة  قيامها،  أساس  الغرائِز  وأتجيج  ركائزها،  إحدى  اإلاثرَة  جعلت 
 من هذا؟ أي خطر يهدد األسرة أعظم فوالطَّهارة من أولوايت أهدافها؟! 

ين الدِ  هذا  مقاصد  أعظم  من  والعفَّة    :وإنَّ  سياُجه،  اخلُُلُق  طاهر،  جمتمٍع  إقامُة 
 طابعه، واحلشمُة شعاره، والوقاُر داثره.  
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يف وإذا كان اإلعالم هادفًا، أبن كان إبرازًا للحقائق من خالل البعد العلمي والثقا 
احلوار   من خالل  أو  اإلعالم والرتبوي،  من  النوع  هذا  فإن  والدليل،  احلجة  على  القائم 
 يؤدي إىل هنضة عقلية عظيمة. 

أما إذا ساده مبدأ التلقني من طرف واحد، واخلضوع التام من الطرف اآلخر، فإنه  
حقيقية.  علمية  هنضة  أية  وجه  يف  عائًقا  التثقيفو   يكون  مصادر  أسباب    فساد  من 

 ضالل، حيث يشتبه احلق، ويهدر الوقت، وختتلط املفاهيم.ال
 

 ما يلي:  املضل واهلابط من خالل الوقاية من آفات اإلعالم وتكون
وثوابتنا   -  1  ديننا  قواعد  إىل  ديننا  الرجوع  قواعد  على  هنوضنا  يؤسس  مل  فإذا   ،

 به أذلنا هللا.   وقرآننا فال خري لنا فيه، ومهما نبتغي العزَّة بغري ما أعزان هللا 
 أتهيل القائمني على وسائل اإلعالم.  - 2
 وتقوميهم عند اخلطأ. ،مراقبة القائمني على وسائل اإلعالم - 3
 أخطاره. مراقبة اإلعالم الوافد، واحلذر من  - 4
مع   -  5 وتناقضات  وخرافات،  أوهام،  من  هبا  علق  مما  التثقيف  مصادر  تنقية 

النقل  يقرأ  الذي  والنظر  األخبار،  متحيص  من  سليم  أساس  على  واالستناد  املسلمات، 
 ابلعقل. 
شر وضع قوانني وضوابط لإلعالم تكافح الغلو والتطرف، وحتفظ األمن، وتن  -  6

    . يالوعي، وحتظر الفساد األخالق
إن الوقت غالف  ؛ فتنظيم الوقت مبا يعود ابلنفع على الفرد وعلى اجلماعة  -  7

 شامل ألنشطة اإلنسان، فضياعه ضياع للعمر، وإتالف ألعظم الثروات. 
 تنظيم أوقات املشاهدة، واالقتصار على ما فيه نفع وفائدة.  - 8
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النافعة، واهلواايت    -  9 الفراغ ابألعمال  اهلادفة، والرايضة،  ملء  املفيدة، كالقراءة 
 وتقوية الوازع الديين حبضور احملاضرات والندوات الرتبوية اهلادفة. 

وسبل   –  10 أخطارها،  وبيان  واملضلة،  املنحرفة  والقنوات  املواقع  من  التحذير 
  الوقاية منها، كاملواقع والقنوات اليت حترِ ض على الفواحش أو حترِ ض على العنف أو القتل

 أو التضليل أو التكفري، وتتصف ابلتَّطرف والغلو واجلفاء والتنفري.  
والتوازنأ  –  11 والواقعية  والوسطية  ابالعتدال  اإلعالم  وسائل  تتصف  وأن ن   ،
  وإاثرة النعرات. ،والتحريض ،والتقليد، واحلزبية، والتعصب التبعيةتبتعد عن 
 مراعاة الزمان واملكان واألحوال. - 12
 عة املستمرة والتقومي واحملاسبة.  املراج -13
املعروفني   -14 والشأن من  والتعاون مع أصحاب االختصاص  والتشاور  التدارس 

 بسالمة الفكر واملنهج والسلوك.
 دراسة األخطاء اليت وقع فيها اآلخرون من أجل جتنبها وتالفيها.  -15
م النفع،  دراسة ما يناسب الناس ويصلح أحواهلم، وحيفظ أمنهم، وجيلب هل  -16

 ويدفع عنهم الضر.
 

 : : اإلفساد من خالل وسائل التواصل اثنيا
 األوق ات، ي وفر فه و احل ديث،  العصر  حاجات   ومن  املفيدة،  املخرتعات   من  اهلاتف

 األعم    ال يف يس    تخدم أن وميك    ن اجله    ات، اإلنس    ان  مي    ع ويص    ل املس    افات، ويقص    ر
موعظ   ة حس  نة، أو لإلجاب   ة ع   ن س   ؤال الص  احلات، كاالس   تماع ل   درس يف عل  م انف   ع، أو 

 الفج ر.. لص الة وكاإليق اظ املس لمني،  وُنص ح  ال رحم،  وص لة  اخل ري،  أهل  مفيد، أو ملواعدة
إىل غ  ري ذل   ك. ولكن   ه س   الح ذو ح   دين، فكم   ا أن   ه يس   تعمل يف اخل   ري واإلص   الح، فه   و 
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 وإدخال أبسرها، بيوت  لتدمري سبًبا اهلاتف كان  كذلك يستعمل يف الشر واإلفساد، فكم
 والفساد. الرذيلة مهاوي إىل جر ِهم أو سكاهنا على والتعاسة الشقاء

وال س   يما اهلوات   ف الذكي   ة ال   يت تس   تخدم فيه   ا الك   امريات بقص   د االتص   ال، وه   ي 
جَّل م   ن  تتض   من: النظ   ر إىل احملرم   ات، والع   رض احمل   رم ال   ذي تكش   ف في   ه الع   ورات، وُتس   َ

 خطر أعظم من هذا؟!  خالله املقاطع وحتفظ وتنشر، فأي 
 إىل البي    ت خ    ارج م    ن مباش    ر منف    ذ وأن    ه اس    تخدامه، س    هولة يف اخلط    ورة وتكم    ن

 . داخله
 امل رأة وتع رف املزعجة، املعاكسات  من بواسطته حيدث  ما :الشر  يف  استخدامه  ومن

، وم  ا يرتت  ب عل  ى ذل  ك م  ن اآلاثر بع  د ذل  ك  العالق  ة وتط  ور ،عنه  ا األجن  يب الرج  لعل  ى 
  اهلدامة.

نش  ر اإلش  اعات ب  ني الن  اس، ونق  ل الك  ذب م  ن خ  الل  :الش  ر يف اس  تخدامه وم  ن
ا يف  ،وسائل التواصل، فكم من إشاعاٍت َقطَّع ْت عالق اٍت محيم ة ب ني األف راد وأحلق ت هتم ً

 وح ب احلس د عل ى مبني ة ، وهيواملخربني  النمامني  من  مكاملات   نتيجة  وذلك   حقِ  أبرايء،
 . بني األحبة والتفريق ،الشر

ويتسبب االستخدام غري الرشيد لوسائل التواصل يف قس وة القل ب م ن خ الل النظ ر 
أو  ،أو غيب   ة ،إىل احملرم   ات، وبض   ياع األوق   ات يف كث   رة احمل   اداثت، وم   ا ق   د تتض   منه لغ   ط

وع      ن القي      ام ابحلق      وق  ،منيم      ة، وه      ذا االس      تخدام يش      غل العب      د ع      ن ذك      ر هللا 
 والواجبات، ويقسي القلب، ويضل عن اهلداية.
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يفاليونيسف )حت  صرَّ   وقد من   م(2018شباط/فرباير    6)  (  أكثر  أن 
مبعدل   :طفل يستخدمون شبكة اإلنرتنت للمرة األوىل يف كل يوم مير، أي   [175,000]

الرغم من   أنه على  املعنية ابألطفال من  املنظمة  طفل جديد كل نصف اثنية. وحذرت 
أن  إال  األطفال،  هلؤالء  الرقمية  الوصول  إمكانية  تتيحها  اليت  العديدة  والفوائد  الفرص 

خاطر واألضرار، مبا يف ذلك الوصول إىل حمتوايت  ا لطائفة من املاإلنرتنت تعرضهم أيضً 
والتنم    ،مؤذية، واالستغالل اجلنسي ر اإللكرتوين، وإساءة استخدام واإلساءات اجلنسية، 

الشخصية. السيد    معلوماهتم  تشاندي)وقال  والبحث  (لورنس  البياانت  قسم  مدير   ،
نت للمرة األوىل مع  مثة آالف األطفال يستخدمون اإلنرت "  (: اليونيسف )والسياسات يف  

بتقدير فداحتها، انهيك   للتو  لفيٍض من األخطار واليت بدأان  يوم مير، مما يعرضهم  كل 
صياغة   يف  التقدم  بعض  اخلاص  والقطاع  احلكومات  حققت  حني  ويف  معاجلتها.  عن 
السياسات والُنهج للقضاء على أفدح املخاطر عرب اإلنرتنت، ما زال يتوجب علينا بذل 

 . " وكي حنميها ،ا احلياة اإللكرتونية لألطفالهود كي نفهم متامً مزيد من اجل
ذلك   ومع  األطفال،  من  العامل  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  ثلث  أوضح  -إن  وكما 

لعام  )  :تقرير العامل  تُبذل سوى   -(: األطفال يف عامل رقميم[2017]حالة أطفال  فلم 
ية األثر املعلومايت الذي ختلفه جهود قليلة حلماية األطفال من خماطر العامل الرقمي، ومحا 

أنشطتهم على اإلنرتنت، وزايدة قدرهتم على الوصول إىل حمتوى آمن وعايل اجلودة على 
 اإلنرتنت.

تقع على كاهل ويوض ِ  الرقمي  العامل  األطفال يف  املسؤولية عن محاية  أن  التقرير  ح 
واملدارس   واألسر  احلكومات  ذلك  يف  مبا  األخرىاجلميع،  يشري   ، واملؤسسات  ولكن 

ا  ا إىل أن مثة مسؤولية كبرية وفريدة تقع على كاهل القطاع اخلاص، وخصوصً التقرير أيضً 
لتشكيل أتثري التقنية الرقمية على األطفال، وهي مسؤولية    ؛يف جمايل التقنية واالتصاالت 
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اص ونفوذه من  يجب االستفادة من سلطة القطاع اخلف  ،مل تؤخذ  دية كافية حىت اآلن
واخلصوصية،   البياانت  بشأن  أبسره  اخلاص  القطاع  تشمل  أخالقية  مبعايري  الدفع  أجل 

األطفال مصلحة  ختدم  أخرى  ممارسات  إىل  استخدامهم   ،ابإلضافة  أثناء  وحتميهم 
 لإلنرتنت. 
احلكومات   (اليونيسف)تدعو  و  قبل  من  والتعاون  االهتمام  جتديد  واجملتمع    ،إىل 
 .( 1) ل..واملنظمات الدولية األخرى املعنية ابألطفا ،ألمم املتحدةووكاالت ا ،املدين

ابل  وعظ واإلرش  اد واملتابع  ة، ف  إذا أس  اء : التواص  ل وس  ائل وتك  ون الوقاي  ة م  ن آف  ات 
ك  ان األب أو األس  تاذ   -م  ثاًل - أو الكمبي  وتر أح  د األوالد أو الط  الب اس  تخدام اهل  اتف

 حكيًما يف التعامل معه ابليت هي أحسن، ويف نصحه وإرشاده. 
وم  ن أس  باب الوقاي  ة م  ن آف  ات اهل  اتف: اإلع  راض ع  ن مس  اع الش  ائعات، والتح  ذير 

يلَْكذيبي حمساليهود ونعاهم أبهن م:  منها، وعدم اإلصغاء إليها. وقد ذمَّ هللا  اُعوَن ل  ىجسَسمذ
ح   ديث التَّ  وْليجتن   بالتَّب   ني والتَّبص   ر لك   لِ  أم   ر مش   تبٍه وملت   بس،  فيل   زم الناق   ل .[41]املائ  دة:
اَءُكْم  حمس :ق ال هللا جملرد السَّماع من غ ري تب ني.    واإلخبار وا إيْن جممَ ييممَن آَمنممُ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ََهالٍَة َفتُ  يُبوا قَوًْما ِبي ْن تُصي
َ
ينََبٍإ َفَتبَيذُنوا أ ٌق ب  [.6]احلج رات:  ىجسْصبيُحوا لََعَ َما َفَعلمْمُتْم نمَماديمييَ فَاسي

 إذا ص حيًحا اجله از ه ذا اس تخدام  ع ل على أس اس م ن التق وى كفيل ة  اإلسالمية  والرتبية
 والراعي؛ ألن الرتبية الذاتية من آاثر التقوى.  الويل غاب 

وتك  ون الوقاي  ة م  ن مس  ببات الفس  اد األخالق  ي مب  ا تق  دم بيان  ه م  ن غ  رس اإلمي  ان يف 
نف وس األوالد م  ن أول النش أة، وح  ثهم عل  ى الص الة وس  ائر العب  ادات ال يت ت  ورث التق  وى، 

 

خماطر  -معرضني -األوىل-للمرة-اإلنرتنت-يستخدمون-طفل -175000-من-أكثر  -( يونيسف1) 
https://www.unicef.org/ar/%D8 . 
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وهي حتقق يف الناشئة الرتبية الذاتي ة ال يت ت ردعهم ع ن ك ل خل ق قب يح، حي ث يص ون العب د 
 نفسه عما يضره يف آخرته.

م  ن حن  و:  ،تك  ون الوقاي  ة م  ن مس  ببات الفس  اد األخالق  ي ابالح  رتاز ع  ن مس  بباتهو 
اإلع    الم املض    ل واهل    ابط، وابلرقاب    ة احلكيم    ة عل    ى وس    ائل التواص    ل ال    يت تنش    ر الفس    اد 

 والتطرف. 
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 : المطلب السابع                                         

 

 
 

إنَّ معظ  م االض  طراابت يف كث  ري م  ن األس  ر مص  درها اجملتم  ع، فك  ل فس  اد وحتل  ل يف 
 اجملتمع ينسحب تدرجيياا إىل األسرة، وينفذ إىل بنائها.

حيص  ن اإلنس  ان م  ن اإلمث  وإنَّ التقيي  د ابلتش  ريعات ال  يت ج  اء هب  ا اإلس  الم ه  و ال  ذي
 واخلطيئة، ويشيد سياج الفضيلة والعفة والتقوى.
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 :  المطلب الثامن                             

 

إن تس   لل املف   اهيم اخلاطئ   ة إىل كي   ان األس   رة أو ألح   د أفراده   ا ي   ؤذن خبط   ر يته   دد 
م ن التط رف والغل و يف  ،أمنها ومتاس كها، وينح رف هب ا أو أبح د أفراده ا إىل مزال ق خط رية

 الفكر والسلوك.
الف فينتُج عن ذلك وال شك أن سوَء  العملي،  السَّلوك والتَّطبيق  ينعكُس على  هم 

   .احنراٌف وضالٌل يف الفهِم والتَّصور والس لوك والتَّطبيق
واحلقيقة أنَّ واقع هؤالء ممن ألزم نفسه بتكاليف فيها ما فيها من الغلو والتشدد قد 

ف اهلداية؛  بعد  االنتكاس  أسباب  من  يكون  وقد  آلخرين،  منفرًا  ينبغي يكون  لذلك 
، واحلكمة يف الدعوة، وهذا هو املنهج السليم الذي  والسلوك  االعتدال والوسطية يف الفهم

 ألصحابه رضوان هللا عليهم.  علَّمه النيب   
الفعل  و  يف  القصد  الطاعات -جماوزة  جمال  يف  نتائج    -وإن كان  له  تكون  قد 

االنتكاس بعد اهلداية. ويف السنة ما يفيد عكسية، ويؤول إىل الضعف بعد القوة، وإىل  
تدوم  القليل  فبدوام  ينقطع؛  الذي  من كثريه  خري  الدائم  قليله  وأن  العمل،  على  احلث 

أضعافًا كثرية.  املنقطع  الكثري  على  يزيد  حبيث  ذلك،  ويثمر  النيب  ف  الطاعة،  سئل  قد 
: (( :أدومه وإن قلأي  العمل أحب  إىل هللا؟ قال)) (1) . 

 

 [.2818،  782( صحيح مسلم ]1) 



 

   62 

 

إفراطًا يف التَّعبد والصِ يام والقيام على حساب    وملا رأى يف بعض أصحابه
(( له:  قال  وأهله،  وإن  جسمه  حًقا،  عليك  لعينك  وإن  حًقا،  عليك  جلسدك  إن 

حقً  عليك  لزورك  وإن  حًقا،  عليك  املصاحل  (1) (( الزوجك  متعارضة  األفعال  . كما 
تعارضت املصاحل واملفاسد،    ،واملفاسد لنا، وال مستحضًرا، وإذا  وليس كل ذلك معلوًما 

فالطريق حينئذ أن نفوض األمر إىل صاحب    ،فمقدار أتثري كل واحد منها غري حمقق لنا
 .الشرع. أما إذا تعارضت املصاحل فيقدم أوالها وأقواها

سبًباالبعض  من  وقعت    قدو  كانت  والتطبيق  الفهم  يف    للتطرف   مبالغات 
 ومن أمهها:  ،النتكاسوا

 املبالغة يف اجلوانب الشَّكلية. - 1
، أو التَّسرع يف   -  2  املوقف السَّليب من اجملتمع من حنو املبالغة يف التَّشدد والغلوِ 

 الناس. اإلنكار من غري حكمٍة أو فهٍم للواقع، أو مراعاٍة ألحوال 
نيا من حنو املبالغة يف الز هد، وتعطيل قواه عن عمارة    -  3  املوقف السَّليب من الد 

من   االستفادة  دون  الشَّرعية  اجلوانب  على  الرتكيز  أو  فيها،  والعمل  السَّعي  أو  األرض 
 العلوم األخرى، ومواكبة احلضارة.

  الوقوف عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها. - 4  
 خيم صغري القضااي، وعكسه. تض - 5
 ية واحدة. و ااحلكم من ز   - 6 
 حتجري واسع الشرع. - 7 
حبيث يعقد الوالء والرباء على طائفة    ،أو القبلية  ،أو احلزبية  ،إعالء الطائفية   -  8 

 معينة، أو على حزب معني.
  

 

 [. 6134، 1975البخاري ] ( صحيح 1) 
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 الرتكيز على العبادات الظَّاهرة وإمهال العبادات القلبية. - 9 
الرتكيز على نصوص الرتهيب والوعيد والتخويف وإمهال نصوص الرتغيب   -  10 

   والوعد والرجاء.
 اجلمود والتقليد دون تبصر.  - 11
 الزيغ يف العقيدة، وإتباع اهلوى، وأخذ بعض القرآن وترك بعضه. - 12  
 

 : مبا يليالوقاية من آفات املفاهيم اخلاطئة ملعىن االستقامة  وتكون
والفقه واملعرفة،  مالزمة الصِ راط املستقيم، والبناء على أساٍس سليٍم من العلِم    -  1

 . واالحرتاز عن الط رق امللتوية اليت ُتضل  الباحث
 اإلخالُص يف طلب االستقامة، والسَّداد يف القول والفعل:  - 2

الكرمي  وقد   رسولنا  قوله  أمران  يف  والفعل  القول  يف  السَّداد    : بتحري 
ُدوا وقَارِبُوا)) أي: اطلبوا السَّداد، وهو الصَّواب، وذلك بني اإلفراط والتفريط    ،(1) (( َسدِ 

((، أي: إن عجزمت عن السَّداد فقاربوه، أي: اقربوا  وقاربواال غلو وال تقصري. وقوله: ))
"فالسداد:   :. قال ابن رجب  (2)منه، فغاية األمر أن تقدروا على مقاربة االستقامة

 .  (3)  مجيع األقوال واألعمال واملقاصد"هو حقيقة االستقامة، وهو اإلصابة يف
بينها وبني الدار اآلخرة،    -  3 التوازن  الغلوِ  فهم حقيقة احلياة وحتقيق  والبعُد عن 

والد نيوية ينية  الدِ  األمور  يف كلِ   التَّوسط  حدِ   برعاية  و والتَّشدد  إىل ،  البصرية  بعني  النَّظُر 
 .العاقبة

 

 [. 2818[، مسلم ]6467، 6464، 6463البخاري ] ( صحيح 1) 
 (. 17/162(، شرح النووي على صحيح مسلم )8/177(، إكمال املعلم )8/241: طرح التثريب )( انظر2) 
 (. 1/511العلوم واحلكم ) جامع (3) 
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 : واللجوء إليه االستعانة ابهلل  ، الد عاء واالستغفار والصَّالة - 4
والصَّالة    ،وهو جيعُل العبَد قريًبا من ربِ ه    ،الد عاء صلٌة بني العبِد ورب ِه  و 

  ، وجتعُل املؤمن مع موعٍد متجدٍد مع ربِ ه    ، خرَي األعمال اليت تقر ب من هللا  
والد عاُء والصَّالُة وسائُر العبادات تُ َنمِ ي يف العبِد شعوَر املراقبة، ذلك الش عور الذي يدفع  

 وترك املنكرات.   ،العبد إىل فعل اخلريات 
النَّقل،    –  5 ِصحَّة  من  النَّقل التَّأكد  وقراءة  والنَّقل،  العقل  بني  التَّعارض  ودرء 
ابلنقل،  ابلعقل،   العقل  السنةوتقومي  وصحيح  الكتاب  من  الوحي  أبنوار  ،  واالستضاءة 

 إدراك أن العقل وحده ال حييط  ميع املطالب.  و 
 . القدوُة النَّافعة، واحلذُر من أئمَّة الضَّالل - 6
 ووسوسته وخطواته.  أن حيذر السَّالُك كيَد الشيطان - 7
مطالعة سري السَّلف الصَّاحل ممن عرفوا بدقة الفهم واالستقامة، واحلرص على   -  8

ُر ِبِسرَيِهم واستقامتهم.  تنظيم دروٍس ُتذَكِ 
 حماسبة النفس للوقوف على جوانب الضعف واخللل فيها. - 9
ائم بفوائد ومثرات التطبيق والعمل، وبعواقب ومضار إهدار هذا   –  10 التَّذكري الدَّ

 االلتزام، أو التخلي عنه. 
والعمل على توسيع   –  11 برفٍق وحكمة،  ين  الدِ  املغالني يف  أو  املتنطعني  معاملة 

  فرد وعلى مداركهم وأتهيلهم ابلعلم والرتبية، وتبصريهم آبفات وآاثر الغلوِ  والتَّشدد  على ال
 اجملتمع. و  األسرة

العناية مبصادر اإلعالم والتَّثقيف والتوعية، ومكافحة الغلوِ  والتَّشدد والفراغ    –  12
العناية ابلرتفيه   ،من خالل الرتبية والتَّعليم والعمل النافع، وتنظيم الربامج والدَّورات التَّثقيفية

 اهلادف. 
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   : طلب التاسعـالم                        

                     

 
إن اختيار الزوج الصاحل والزوجة الصاحلة من أهم أسباب العفة والوقاية من آفات 

النفسي. واالضطراب  ما    الشرود  والنتائج  اآلاثر  من  له  االختيار  سوء  فإن  املقابل  ويف 
بناء األسرة مل يكن على أساس قوي وسليم حسن   أن  كما  ،يهدد األمن األسري؛ ألن 

والرمحة.  املودة  على  قائمة  زوجية  حياة  الستمرار  الضماانت  من  الزواج  قبل    االختيار 
تُ  حيث  والعاطفة؛  العقل  مع  تتناغم  اإلسالمية  التشريعات  أن  مقومات  ويالحظ  ربز 

 االختيار، ويف الوقت نفسه ال تلغي دور العاطفة. 
اِْلَوَْم حمس  : ، يقول هللا  فمن املقومات: أن تكون املرأة من أهل االحتشام والعفة

لَُهْم  لٌّ  حي َوَطَعاُمُكْم  لَُكْم  لٌّ  حي الْكيَتاَب  وتُوا 
ُ
أ ييَن  اَّلذ َوَطَعاُم  يَباُت  ي  الطذ لَُكُم  لذ  حي

ُ
أ

إيَذا  َقبْليُكْم  ميْن  الْكيَتاَب  وتُوا 
ُ
أ ييَن  اَّلذ ميَن  َوالُْمْحَصَناُت  الُْمْؤميَناتي  ميَن  َوالُْمْحَصَناُت 

ْخَدانٍ آتَيُْتُموهُ 
َ
ذيي أ َي َوََل ُمتذخي نيَي َغرْيَ ُمَسافيحي ُجورَُهنذ ُُمْصي

ُ
 [. 5]املائدة: ىجسنذ أ

مينعها   وأن  الطيب،  واملنبت  السلوك،  يف  االستقامة  املرأة:  عفة  عالمات  ومن 
 . حياؤها عن إبراز مفاتن جسدها

ولدينها، فاظفر بذات تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا  يف احلديث: ))و 
   .(1) (( الدين، تربت يداك

 

 [. 1466[، مسلم ]5090( صحيح البخاري ]1) 
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االحتشام  أهل  من  اعتبار كونه  من  املرأة  يف  يقال  ما  الرجل كذلك  يف  ويقال 
جوه إال تفعلوه  إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه فزو والعفة. فقد جاء يف احلديث: ))
فنالحظ اعتبار مقومات االختيار؛ لتبىن األسرة  .  (1) ((تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 

، وإن كانت هذه املقومات تتفاوت، ويربز األهم منها يف ذات الدين، صاحبة  ا بناء سليمً 
يبصره    اخللق. ال  انسياقًا  عاطفته  وراء  ينساق  أن  ينبغي  ال  اإلنسان  أن  يعين  ما  وهو 

متاًما،   ابل العاطفة  دور  يلغي  أن  األسري  األمن  يهدد  مما  فإن  نفسه  الوقت  ويف  عيوب، 
احلديث هريرة    :ففي  أّب  النيب  ،  عن  عند  رجل    ، قال: كنت  فأاته 

؟((،  أنظرت إليها))   : فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار، فقال له رسول هللا  
 .  (2) (( أعني األنصار شيًئافاذهب فانظر إليها، فإن يف قال: ال، قال: )) 

إن اختيار الزوج الصاحل والزوجة الصاحلة من أهم أسباب العفة والوقاية من آفات 
 الشرود واالضطراب النفسي.

سوء االختيار له من اآلاثر والنتائج ما يهدد األمن األسري؛ ألن    ويف املقابل فإن  
من   الزواج  قبل  االختيار  حسن  وسليم كما  قوي  أساس  على  يكن  مل  األسرة  بناء 

 الضماانت الستمرار حياة زوجية قائمة على املودة والرمحة. 
ت ويالحظ أن التشريعات اإلسالمية تتناغم مع العقل والعاطفة؛ حيث تربز مقوما

 االختيار، ويف الوقت نفسه ال تلغي دور العاطفة. 
َويَم حمس  : يقول هللا    ،من أهل االحتشام والعفة  املرأة  من املقومات: أن تكون ف اْلي

لَُهمي  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكمي  لَُكمي  ِحلٌّ  اليِكَتاَب  وتُوا 
ُ
أ ِيَن  اَّلَّ َوَطَعاُم  ي َِباُت  الطَّ لَُكُم  ِحلَّ 

ُ
أ

 

 (1[ هريرة  أّب  حديث  من  الرتمذي  أخرجه  إرساله.  1084(  ورجح  املزين  [  حامت  أّب  حديث  من  أخرجه  مث 
 [ وحسنه. 1085]

 [. 1424] مسلم ( صحيح 2) 
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إَِذا  َقبيلُِكمي  ِمني  اليِكَتاَب  وتُوا 
ُ
أ ِيَن  اَّلَّ ِمَن  َصَناُت  يُمحي َوال ِمَناِت  يُمؤي ال ِمَن  َصَناُت  يُمحي َوال

َدان   خي
َ
َ ُمَسافِِحنَي َوََل ُمتَِّخِذي أ ُجورَُهنَّ ُُميِصننَِي َغْيي

ُ
 [.5]املائدة:  ىجسآتَييُتُموُهنَّ أ

الطيب،   واملنبت  السلوك،  يف  واالستقامة  احلجاب  املرأة:  عفة  عالمات  فال  ومن 
 وال تردد على أماكن الشبهات.تربج،   -مثاًل -يعرف عنها 

خري نسائكم:  وأن مينعها حياؤها عن إبراز مفاتن جسدها؛ ملا جاء يف احلديث: ))
إذا   املواسية،  املواتية،  الولود،  املتربجات، الودود،  نسائكم:  وشر  هللا،  اتقني 

 .  (1) ((املتخيالت، وهن املنافقات ال يدخل اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم 
تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا  ومن املقومات: ما جاء يف احلديث: ))

 . (2) ((ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك 
يقال ما  الرجل كذلك  يف  االحتشام   ويقال  أهل  من  اعتبار كونه  من  املرأة  يف 

إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه  ))فقد جاء يف احلديث:    والعفة.
    .(3) ((تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 

 

[ عن أّب أذينة الصديف. قال البيهقي: وروى إبسناد صحيح عن سليمان بن يسار  13478( أخرجه البيهقي ]1) 
النيب   قال    عن  أذينة:  "أبو  حجر:  ابن  احلافظ  قال  هللا((.  اتقني  ))إذا  قوله:  إىل  مرساًل 

النيب   عن  روى  مصر،  أهل  من  ابن    البغوي:  وقال  ال؟  أم  صحبة  له  أدري  وال  حديثًا، 
(. ولطرفه  7/7كن: أبو أذينة الصديف له صحبة، وحديثه يف أهل مصر" اإلصابة يف متييز الصحابة )الس

[ الصحيحة  انظر:  له شاهد صحيح.  األخري  وطرفه  املواتية((  1849األول شواهد،  ))املواسية  قوله:   .]
ا  ابلضم:  و)اخليالء(  املتكربات،  املعجبات  أي:  و))املتخيالت((  للزوج.  املوافقة  والتكرب.  أي:  لعجب 

أي: يشبههن. ))ال يدخل اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم(( األبيض اجلناحني   ، ))وهن املنافقات((
القدير   فيض  انظر:  عزيز.  الغراب  يف  الوصف  هذا  ألن  منهن؛  اجلنة  يدخل  من  قلة  أراد  الرجلني  أو 

(3/492 .) 
 [. 1466[، مسلم ]5090( صحيح البخاري ]2) 

[ ورجح إرساله. مث أخرجه من حديث أّب حامت  1084]    أّب هريرة  :الرتمذي من حديث( أخرجه  3) 
 [ وحسنه. 1085املزين ]
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مقومات االختيار؛ لتبىن األسرة بناء سليًما معاىف، وإن كانت هذه  فنالحظ اعتبار  
 املقومات تتفاوت، ويربز األهم منها يف ذات الدين، صاحبة اخللق. 

يبصره  ال  انسياقًا  عاطفته  وراء  ينساق  أن  ينبغي  ال  اإلنسان  أن  يعين  ما  وهو 
دور   يلغي  أن  األسري  األمن  يهدد  مما  فإن  نفسه  الوقت  ويف  متاًما،   ابلعيوب،  العاطفة 

احلديث هريرة    :ففي  أّب  النيب    ،عن  عند  رجل    ،قال: كنت  فأاته 
؟((،  أنظرت إليها))   : فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار، فقال له رسول هللا  

 .  (1) (( فاذهب فانظر إليها، فإن يف أعني األنصار شيًئاقال: ال، قال: )) 
 
 

  

 

 [. 1424مسلم ] ( صحيح 1) 
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  : المطلب العاشر                               

 
 

أنه شركة جتارية تقوم يف مسألة الزواج وبناء األسرة ال ينبغي النظر إىل الزواج على  
وحنن ال ننكر    على املساومات واحلساابت املادية لدى كل طرف، ومدى مسامهته فيها. 

أمهية اجلانب االقتصادي لألسرة، لكنه يف غيبة األخالق والدين ال قيمة له، بل إنه قد  
 يكون أحد عوامل اهنيار األسرة.

ال   املال  ولكن  املادي،  اجلانب  حول  خيتلفون  الروحية  والناس  املعاين  يبين 
والقيمة الكربى لألسرة هي    واألخالقية، والسلوكيات النبيلة، كما ال يبين احلب املتبادل.

َوميْن  حمس  :هللا    قول  املتمثل يف   ، يف املودة والرمحة، والسكن الروحي، والنقاء العاطفي
ْزَواًجا ليتَْسُكُنوا 

َ
أ ُكْم  نُْفسي

َ
ْن َخلََق لَُكْم ميْن أ

َ
أ يهي  ةً َورََْحًَة إينذ   آيَات إيَِلَْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َمَودذ

ُرونَ  يَك ََليَاٍت ليَقْوٍم َيَتَفكذ     [. 21]الروم: ىجسِفي َذل
وي الظمأ، وأيوي  احلياة قائمة على البحث عما يسد خلَّة اجلوع، وير حيث إن  و 

 يف حقِ  الرجل؛   تتضاعف  جلانب املادياب  الوفاء  من حيث  املسؤولية  فإن  اإلنسان ويسرته
ما حيفظ ألسرته كياهنا، من أتمني احلاجات على  ؛ فإنه يعمل  مكلف أبهله وولدهألنه  

 الضرورية.
ذلك  وخيتلف  االقتصادي،  البعد  األسري:  وأمنه  اإلنسان  حال  يف  يؤثر  مما  وإن 

بتقويض  يكون الفقر أو البطالة سبًبا لالختالف، وهو ما يهدد  فقد  مبقدار ذلك التأثر،  
 أركان األسرة. 
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ابلفقر تتعلق  اعتبارات  إىل  يرجع  ذلك  أن  يكون    ،واحلقيقة  فقد  أتثريه،  ومدى 
املكانة على  اخلوف  إىل  ذلك  يرجع  وقد  مؤثرًا،  العمل  ،شديًدا  على    ،أو  املصاحل  أو 

 .  ابلفقر ومدى أتثره ،ت تتعلق ابلفقرياالرفاهية، وإىل اعتبار  توفرة اليت االقتصادي
والغم اهلم  اخلواطر من  فيها  تتبلبل  له حاالن: حال  الفقر  أن  بسبب    ،وقد ذكروا 

وانكسار النفس الناشئ عن ذلك، ولنعرب عن هذا ابلفقر األسود،   ،-مثاًل –  كثرة العيال
النبوغ، ويذ وي صاحبه كما تذوي الشجرة اخلضراء إذا انقطع وهو يبدد الذهن، ويقتل 

 عنها املاء. 
وحال اثنية يكون اإلنسان فيها فقريًا، ولكنه يكون خفيف املؤونة، راسخ الطمأنينة  

على سطح جسده  ،ابهلل   إالَّ  الفقر  يؤثر  فمستقر   ، ال  أما خاطره  لباسه،  ومظهر 
 نسم هذا ابلفقر األبيض كما يقال. مشرق، ول

فإن    ؛ واحلاصل أن عالج األثر االقتصادي على األسرة إمنا يكون ابالعتقاد اإلمياين
ينقل ما  األثر  من  الرزق،    اإلنسان  له  طلب  يف  السعي  وكذلك:  حال،  إىل  حال  من 

 ومكافحة البطالة، وشغل الفراغ.    
العبدفعل  و   ى  قلق،  وال  وال ضجر  هلع  بال  يسعى  يف أن  أن  عامل  أهم  أن  يعلم 
الذي شرعه   وااللتزام بدين هللا    ،التقوى:  لألسرةوالنفسي  الستقرار املادي  حتقيق ا
ويف نطاق ما شرع، بال إسراف وال ،  ، والسلوك الواعي يف حدود ما أحل هللا  لعباده

 تبذير، وال خبل وال تقتري، ومن غري ظلم أو أكل ألموال الناس ابلباطل. 
ََمْرًَجا    َوَمنْ حمس  :قال هللا   ََلُ  ََيَْعْل   َ اَّللذ ُب    2َيتذقي  ََيْتَسي ََل  َحيُْث  ميْن  َويَْرزُقُْه 

ْمريهي 
َ
َ بَاليُغ أ ي َفُهَو َحْسُبُه إينذ اَّللذ ْ لََعَ اَّللذ َ ََيَْعْل ََلُ حمس  ،[ 3-2]الطالق:  ىجسَوَمْن َيَتَوَّكذ َوَمْن َيتذقي اَّللذ

ا  يُْْسً ْمريهي 
َ
أ َ حمس  [، 4]الطالق:   ىجسميْن  ميَن َول بََرََكٍت  َعلَيْهيْم  لََفَتْحَنا  َقْوا  َواتذ آَمُنوا  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ نذ 
َ
أ ْو 

رْضي 
َ
َماءي َواْْل       [.96]األعراف: ىجسالسذ
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واألمان،  و  األمن  الناس  مينح  و اإلميان  اخلوف،  ويورث  يدويبدد  االكتئاب،  فع 
 . الرضاو  القناعة

، االكتئاب اخلوف و ، ويورث  ضعف اإلميان مما يهدد األمن األسري ويف املقابل فإن  
 ويولد األزمات.

ن للمعصية شؤًما يف منع الرزق، أو سلب بركته، فقد حيرم املرء الرزق ابملعصية  وإ
الرزق الربكة يف  قد حيرم  أو  الوفري  ،يرتكبها،  املال  لديه  به،    ،فيكون  االنتفاع  وال حيسن 

 فيضيع املال يف غري مصلحة، ويذهب من غري فائدة.  
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 :  المطلب الحادي عشر                      

 
 

طار  األخمن    واحللم واألانةاحلكمة  البعد عن  و ،  التعجل يف حسم أي خالف  إنَّ 
 ، وآاثر قد يعسر عالجها. الندم العجلةَ  بهتدد األمن األسري، ويعقاليت 

ويتصف به العقالُء املوفَّقون، فال يقدمون على أمر إال  ،واألانة ُخُلٌق حيبه هللا 
من التثبت، والنظر يف العواقب، وتوجب وضع الشيء   بعد دراسة وحتقق، والعجلة متنع
 يف غري حمله، وجتلب الشرور. 

من و  سبب  ألي  الزوجني  بني  اخلالفات  نشأة  من  زوجية  حياة  أي  تسلم  ال 
األسباب، وهذا األمر يعد طبيعًيا جداا، إالَّ إذا زاد عن حده يف بعض احلاالت، فعندها 

 احلياة بني الزوجني. يشكل خطرًا حقيقياا قد يعيق استمرار 
صربًا إال    وبعضها ال يتطلب  ،وقد تستلزم بعض املشكالت وجود حلول جذرية هلا 

  .الغضبَسْورَُة وأانة حىت تذهب 
عل و  الزوجني  بني  املشكالت  املشكلة، ومدى    ىيتوقف حجم  املتسبب يف  طبيعة 

قدرة   العالج يف كل حالة خالف على مدى  ويتوقف  اآلخر،  الطرف  أتثريها يف نفس 
املوقف احتواء  على  الزوجة  أو  عل  ،الزوج  والقدرة  األزمات،  إدارة  يف  احلوار   ىومهاراته 

 .  املتحضر فيما بينهما
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أن أواًل  الزوج  على  عارضة  وينبغي  أزمة  أي  عينيه    ، يعَي حجم  نصب  يضع  وأن 
 ، واآلفات الالحقة. ية لآلاثر املرتتبة افعل يقدم عليه دون روية وفكر ودر عاقبة ومآل كل 

املرأة عا املعلوم أن  تثر اثومن  الزوج ألقل خصومة،  ئطفية سريعة االنفعال، فال  رة 
 وقليل من ضبط األعصاب حني تقع اخلصومة يدفع عن األسرة كثريًا من  الشر واألذى.

وُهنذ حمس  : قال هللا   ُ ْن تَْكَرُهوا َشيْئًا َويَْجَعَل    وَََعِشي
َ
يالَْمْعُروفي فَإيْن َكريْهُتُموُهنذ َفَعََس أ ب

َكثيرًيا  ا  َخرْيً فييهي   ُ لالستشارة.    [.19]النساء:   ىجساَّللذ أهاًل  ليسوا  من  استشارة  ينبغي  وال 
 .والصواب أالَّ يطلب اإلنسان االستشارة إالَّ من خبري )فاملستشار مؤمتن(
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  :  المطلب الثاني عشر                            

 
 
 

من  والفتنة  الشر  أبواب  وسد  الدينية،  الواجبات  من  املفاسد  لدرء  السعي  إنَّ 
وهم  منهم،  مقربة  وعلى  إىل خطر حمدق،  الناس  يتنبه كثري من  ومل  الشرعية،  األولوايت 

ا، وهو ابلغ األثر، وعظيم اخلطر، أال وهو ما يرتتب على اختالط السائقني، حيسبونه هيِ نً 
 واخلادمات يف البيوت، واندماجهم يف األسرة من آفات مروعة، وآاثر مدمرة:  

البيوت،  يف  للرجال  اخلادمات  من  حتصل  اليت  واإلغواء  اإلغراء  فتنة  ذلك:  فمن 
 واخللوة.وخصوًصا الشباب منهم، من خالل التزين 

وبعض اخلادمات مستضعفاٍت يُتعدى عليهنَّ من قبل ربِ  املنزل أو أحد أوالده،  
 فيستغلون ذلك الضعف، وتلك احلاجة، وذلك من أسباب هدم األسر.   

وعن املتعة والتكسب  ،  سلمات، فال رادع يردعهن عن الفحشوكثري منهن لسن مب 
 من الطرق غري املشروعة. 

ب أيًضا  األمر  وصل  يف ولقد  الفتيات  لبعض  الشذوذ  نقل  إىل  اخلادمات  بعض 
تفشي الفواحش ؟ فمن اآلاثر املرتتبة على ذلك:  البيوت، فكم من خادمة محلت سفاًحا

اليت هتدد  الوافدة  والتقاليد  والعادات  املضلة،  واملعتقدات  السارية،  واألمراض  واملنكرات، 
 خبرق سياج األخالق، وتفكك األسرة.

 ختلي ربة األسرة األصلية عن واجباهتا ونسياهنا ملهامها. ومن اآلاثر أيًضا: 
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نفسيته، وال  تربيته، واستقرار  الالزم يف  أمه  الطفل من حنان  ومن اآلاثر: حرمان 
 ميكن للخادمة تعويض من ليس بولدها هذا احلنان.  

ونفقات و  برواتب  األسر  أرابب  لبعض  حيصل  الذي  املايل  اإلرهاق  اآلاثر:  من 
 السائق واخلادمة.  مث النزاعات العائلية اليت حتصل يف شأن من يدفع تلك النفقات؟ 

ومن اآلاثر: ما حيصل من خلوة املرأة ابلسائق األجنيب يف البيت أو السيارة، وعدم 
والط ابلزينة  اخلروج  من  النساء  وكثرة حتفظ  أقرب،  أو  احملارم  أحد  أمامه، حىت كأنه  يب 

اجملتمع   يف  املتكاثرة  والوقائع  احملظور،  فيقع  النفسية  احلواجز  تسقط  واملشاوير  احملاداثت 
 تدل أويل األلباب على خطورة األمر.

جلب  جواز  عدم  العلم  أهل  بعض  رأى  وغريها،  املتقدمة  األسباب  أجل  ومن 
 آلن، وأنه جيب حسم مادة الفتنة وإغالق منافذ الشر. اخلادمات على الوجه احلاصل ا

ولكن  فقط،  األسرة  هتدد كيان  اليت  السلبية  الظواهر  على  هو  إمنا  هذا  وحكمنا 
الناس من ضرورة وجود من   ينبغي أن لبعض  تقع أحيااًن  اليت  املاسة  نتجاهل احلاجة  ال 

أصحاب عاهات، أو  خيدم يف البيت لضرورات خمتلفة، من حنو: وجود مرضى مزمنني، و 
الزوجة...إىل غري   الزوجة وحدها، أو بسبب احلاجة إىل عمل  عمل شاق قد ال تطيقه 
ذلك، لكن السؤال أيها املسلمون: من الذي يطبق الشروط الشرعية ويراعي االحتياطات 
عدم  يضمن  وهو  بسائق  سيأتون  الذين  عدد  وكم  والسائقني؟  اخلدم  جلب  يف  الدينية 

اب نسائه  إحدى  اخلادمة خلوة  أيمر  مث  ابخلادمة؟  الرجال  أحد  خلوة  وعدم  لسائق، 
فلن  اخلادمة  إال  فيه  البيت وليس  إىل  وإذا جاء  زينتها،  النظر إىل  يتعمد  ابحلجاب، وال 

 يدخل، وأن ال يقبل إال مستخدمني مسلمني حقاا.. اخل.  
أنه   يتأكد  أن  بيته  هؤالء يف  من  أحد  عنده  من  لكل  البد  فإنه  ذلك  أجل  ومن 

 موجود حلاجة ضرورية، وأن وجوده ضمن الشروط والضوابط الشرعية. 
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وال ننكر أن عدًدا من اخلدم والسائقني الكفرة قد أسلموا، وحسن إسالم بعضهم 
نتيجة ما رأوه من بعض مظاهر اإلسالم يف بعض البيوت، أو نتيجة لشيء من اجلهود  

   .هللا  املخلصة اليت بذلت يف دعوهتم إىل
 وال ننكر أن بعض اخلدم والسائقني مسلمون حقاا، رمبا أكثر من أهل البيت.  

أن   البيوت  السائقني، وإىل االستعانة ابخلادمات يف  فينبغي ملن اضطر إىل خدمة 
اإلجيابية،   الرقابة  مع  خلقه،  حسن  من  اخلدم  من  ينتقي  وأن  وبصرية،  بينة  على  يكون 

 اخلدمة وضوابطها. والتبصر حبدود 
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 :   المطلب الثالث عشر                              

                     

 
 

 
 
 

اجلانب الزوجنياليت    املهمة  العواملمن    وهذا  بني  العالقة  تدل على توثق  واليت   ،
 . ، واحلرص على ما يسره ويرضيه االهتمام مبشاعر الطرف اآلخر

يغفل   اليت  واملودة  األلفة  أسباب  أهم  جمتمعاتنا ،  عنها كثريونفمن  سيما يف  :  وال 
عنه،  اليت تقوم على ركائز، ولعل من أمهها من حيث كونه مغفواًل  إمهال العناية الشخصية

الرايضة   ممارسة  ذلك:  حيقق  أهم  ومن  وتناسقه،  اجلسد  االهتمام  مال  مهماًل:  أو 
 ابعتدال. 

العيب من  املرأة  سدها،  وليس  هتتم  متارس  و   أن  تقي أن  اليت  الرايضات  بعض 
الزينة  أهم من  هو  متنح مجااًل  ، بل إن الرايضة  وكذلك الرجل  ،من الرتهل والسمنة  اجلسدَ 
يالظاهرة املرأة  احلرص واالهتمامعكس  ؛ ألنه  له على   ،مبا يسر زوجها  من  ويكون عواًن 
اكتفاء واقتناًعا    :ذلك االهتمام  ويثمرتزيد اجلمال مجااًل،    ذلك   عقبفتأيت الزينة    العفة،

 .ابلطرف اآلخر، وزايدة يف العفة
على   دليل  ابجلسد  العناية  من  اجلانب  هبذا  املرأة  اهتمام  أن  خيفى  اهتمامها  وال 

وحرصها على ما يرضي زوجها مع ما يف ذلك من مصاحل أخرى هلا، حيث إن الرايضة  
     ..إىل غري ذلك.تعزز مناعة اجلسد من األوبئة واألمراض.

النظر: مجال اجلسد،   يسر  إليها، وما  نظر  إذا  تسر  زوجها  اليت  النساء هي  وخري 
جاء   وقد  الوجه.  احلديث:  وبشاشة  أّب  يف  هللا      هريرةعن  لرسول  قيل  قال: 
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:     ه ختالفُ ه إذا أمر، وال  ، وتطيعُ رَ ظَ إذا نَ َتُسرُُّه  الي  ))النساء خري؟ قال:  َأي
 . (1)(( ا مبا يكرهيف نفسها وماهلِ 

املناوي   العالمة  الي  ))  : قوله  "  : قال  النساء  إذا  َتُسرُُّه  خري 
 . (2) "ألن ذات اجلمال عنده عون له على عفته ودينه ؛(( نظر

إذا  ))ا  مسرورً جتعله  ، "أي:  ((إذا نظر َتُسرُُّه  ))  :قوله  "  ويف )املرقاة(:
البشاشة   (،( نظر إليها ورأى منها  اخللق  ،أي:  اجتمعت    ،وحسن  املعاشرة، وإن  ولطف 

 . (3)" الصورة والسرية فهي سرور على سرور، ونور على نور
العناية واالهتمام ابجلسد والعقل قوله     : ومن اآلايت اليت تدل على ضرورة 

ةٍ حمس وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ميْن قُوذ عيدُّ
َ
 [.  60:األنفال] ىجسَوأ

إال   تتحقق  ال  القوة  مًعافإن  منهما  بدَّ  ال  أساسني  على  يقوم  الذي  ،  ابإلعداد 
 : ألكثر األفرادحتققهما ابلنسبة  :ابلنسبة للجماعة، ومن اخلري واملصلحة

 

، ووافقه  " صحيح على شرط مسلم"وقال: [،  2683[، واحلاكم ]3231[، والنسائي ]7421أخرجه أمحد ](  1) 
خري نسائكم اليت إذا  "حديث: ))  :[. قال احلافظ العراقي 5324والبيهقي يف )الكربى( ]  الذهيب، 

أخرج النسائي من    ((نظر إليها زوجها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله
ماهلا ))  : وقال  ،حنوه بسند صحيح   حديث أّب هريرة   نفسها وال    : وعند أمحد  ((، وال ختالفه يف 

. املغين عن محل  " بسند صحيح     داود حنوه من حديث ابن عباسوألّب   ((،يف نفسها وماله )) 
الواقعة يف تفسري الكشاف(، وانظر: خت477)ص:األسفار   للزيلعي ريج األحاديث واآلاثر   ،  (1/314-
امرأة تسره إذا نظر    : خري فائدة استفادها املسلم بعد اإلسالم ))عن حيىي بن جعدة يرويه قال:  و   (. 315

غاب إذا  ونفسها  ماله  وحتفظه يف  أمرها،  إذا  وتطيعه  من  "   :   البوصرييقال    . ((إليها،  شاهد  له 
وأبو   ( مسنده) وغريه، ورواه أبو بكر بن أّب شيبة يف    ( صحيحه )عبد هللا بن عمرو، رواه مسلم يف   : حديث

حديث  من  النسائي  ورواه  عباس،  ابن  حديث  من  هريرة،  :داود  يف    أّب  ماجة  ابن  من    ( سننه)ورواه 
 (. 4/24)  إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  "أّب أمامة الباهلي   :حديث

 (. 1/528) التيسري(، 481/ 3)  فيض القدير  (2) 
 (. 5/2132) مرقاة املفاتيح   (3) 
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 : اإلعداد اجلسدي. األوَّل
 : اإلعداد العقلي. والثاين

املؤمن ))  : قال: قال رسول هللا      عن أّب هريرةويف احلديث:  
َوَأَحبُّ  َخرْيٌ  َخرْيٌ   اْلَقِو ُّ،  ويف ُكل ٍّ  الضعيأل،  املؤمن  من  هللا  ما    ، إىل  على  احرص 

 . (1)(( احلديثينفعك، واستعن ابهلل وال تعجز
وإذا كان حديثنا عن أمهية العناية ابجلسد وأثر ذلك على الصحة واجلمال فينبغي 
التنبه إىل أن هذه العناية ال ينبغي أن تزيد عن حدِ  االعتدال، فمن املالحظ أن الكثري 
من الناس وال سيما الرجال من يقضي ُجلَّ وقته يف ممارسة الرايضة، وجيعل ذلك شغله 

 كل   الذي مآله إىل الننت، واإلسراف يفلق خلدمة هذا اجلسد  الشاغل، حىت كأنه قد خ
ه.  ه انقلب إىل ضدِ   شيء مذموم، والشيء إن زاد عن حدِ 

ومن ذلك: املبالغة يف شراء أدوات التجميل، كما هو واقع ومشاهد، وال سيما يف 
 يل. بعض البالد العربية، واليت يعد بعضها من أكثر دول العامل استهالًكا ألدوات التجم

أو   النساء  بعض  من  تكون  واليت  الثمن  الباهظة  التجميل  عمليات  ذلك:  ومن 
 الرجال ال لعيب يف اخللق. 

 :   الُبْسيت الَفتحوقد قال 
 ؟!ران        لب الر ِْبح ِفيَما ِفيِه خس  أتط       قى خبدمته        م كم تش       اِدم اجلِْسْ  اَي خَ   
 ( 2)فَأَنت اِبلنَّفِس اَل ابجلسم ِإْنَسان        بل على النَّفس واستكمل فضائلها  أق  

حممول املبالغة  وهو  ابجلسد  واإلسراف  على  االهتمام  إغفال  يف  أو  التفريط  مع   ،
 كثري مما ينفع العبد يف املآل من املعارف واهلداايت.

 

 [. 2664ح مسلم ]صحي (1)
 (. 36[ )ص: 9، 8] علي بن حممد الُبْسيت  ،قصيدة عنوان احلكم  (2) 
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النيب  قد  و  أصحابه  كان  توجيه  على  التوازن     حريًصا  إىل 
أنفسهم وحق رهبم البدن ونعيم  ،    املقسط بني دينهم ودنياهم، بني حظ  بني متعة 

 قوَّمه ابحلكمة، وردَّه إىل سواء الصراط.الروح، فإذا رأى يف بعضهم غلواا يف جانب، 
إفراطًا يف التعبد والصيام والقيام، على حساب    وملا رأى يف بعض أصحابه

(( له:  قال  وأهله،  وإن  جسمه  حًقا،  عليك  لعينك  وإن  حًقا،  عليك  جلسدك  إن 
 .  (1) (( لزوجك عليك حًقا، وإن لزورك عليك حًقا

  ،مع بذل الوسع يف ذلك متحقًقا    ذلك اجلانب من العناية ابجلسد  وقد ال يكون 
 من املرأة أو من الرجل.

ذلك   تعوض  احلكيمة  جماالت    فاملرأة  يف  والربوز  العقل،  جتعلها    أخرىبرجاحة 
 لطف املعاشرة، وطيب احلديث، ومزيد اهتمام ابألسرة والزوج. و  واألخالق،  ، كالعلممميزة

: إعانة الرجل يف معاشه  ابلنسبة للمرأة  املهمة يف هذا الزمن الصعبومن اجلوانب  
من خالل التحصيل الدراسي أو املهارة يف جمال   إذا كان ذلك متاًحا، والسعي إىل ذلك 

العمل امن جمالت  أن  املرأة   له  لعمل، وال خيفى  والنفع على  تعود ابخلري  فوائد ومصاحل 
يتناسب مع املرأ اهتمامها ورعايتها ألفراد ة وحاهلا، وال يؤثر على  وعلى األسرة إذا كان 

 األسرة، وال يتعارض مع مبادئ الدين واألخالق. 
مبعاشرهت وأتمر  املرأة،  تنصف  واألحاديث  اآلايت  جاءت  ألهنا  وقد  ابملعروف؛  ا 

األضعف النصفة،  و   اجلانب  إىل  متبادلةاألحوج  احلقوق  أن  نفسه  الوقت  بني    وتبني يف 
، وكم أفاض العلماء يف بيان حقوق الزوج، وحقوق الزوجة، ومجعوا يف ذلك  الزوج الزوجة

 اآلايت واألحاديث، وأقوال أهل العلم.
عن سليمان بن عمرو بن األحوص قال: حدثين   جاء يف احلديث:ومن ذلك: ما  

الوداع مع رسول هللا   أنه شهد حجة  فحمد هللا، وأثىن عليه، وذكر    ، أّب، 
 

 [. 6134 ، 1975] البخاري صحيح  (1) 
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قال:   مث  خريً ))ووعظ،  ابلنساء  ُنَّ  ا،  استوصوا  منهن  َعَوانعندكم  فَِإَّنَّ متلكون  ليس   ،
بفاحشة   أيتني  أن  إال  ذلك،  غري  املضاجع، ُمبَ يِ َنةشيئا  يف  فاهجروهن  فعلن  فإن   ،

غري  ضرابً   اْضرِبُوُهنَّ و  سبياًل ُمرَب ِح  عليهن  تبغوا  فال  أطعنكم  فإن  من  ،  لكم  إن   ،
فرشكم  يُ َوطِ ْئنَّ  على نسائكم، فال  َحقُُّكْم  ، فأما  َحًقا، ولنسائكم عليكم  َحًقانسائكم  

عليكم أن حتسنوا إليهن  َوَحقُُّهنَّ  يف بيوتكم ملن تكرهون، أال  أيََْذنَّ  من تكرهون، وال  
 . (1)((ِكْسَوِِتِنَّ وطََعاِمِهنَّ يف  

زوجني: االهتمام ومن جوانب العناية الشخصية اليت هلا أثر يف إضفاء احملبة بني ال
الظاهرة الزوجيةابلزينة  احلياة  يف  التجدد  عوامل  من  ابملظهر  العناية  فإن  من   ،؛    وهي 

 .-كما تقدم–اليت تزيد اجلمال مجااًل و  املكمالت اهلامة جلمال اخللق
إين ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب ))قال:      عن ابن عباس   وقد روي

هللا ألن  يل  املرأة  تتزين  يالَْمْعُروفي حمس  :يقول    أن  ب َعلَيْهينذ  يي 
اَّلذ ميثُْل   ىجسَولَُهنذ 

 . (2) (([228]البقرة:
النيب      عائشةوعن   عليَّ   ،زوج  دخل  هللا    فقالت:  رسول 
    فقلت: ((؟ما هذا اي عائشة))، فقال:  (3) َورِقٍ   منيََديَّ فَ َتَخاٍت  فرأى يف ،

 .(4) احلديث ..(( لك اي رسول هللاَصنَ ْعتُ ُهنَّ أَتَ َزيَُّن ))

 

ابن أّب شيبة ]  (1)  "، كما  حسن صحيح[، وقال: "1163[، والرتمذي ]1851]  ابن ماجه [، و 562أخرجه 
 [. 2524( ]شرح مشكل اآلاثريف )  الطحاوي[، و 9124( ]الكربى أخرجه: النسائي يف )

(،  661/ 1)   الدر املنثور   (، 2/417)  البن أّب حامت  ، تفسري القرآن العظيم (،  4/532)انظر: تفسري الطربي    (2) 
   [.14728، للبيهقي ]السنن الكربى[، 19263مصنف ابن أّب شيبة ]

 (. 2/17)  معامل السنن . انظر:  فتخة  : والواحدة ، ن هبامْ تَّ خَ تَ خواتيم كبار كان النساء ي َ  (:الفتخات ) (3) 
. كما أخرجه البيهقي يف  وصححه  [،1437]واحلاكم     [، 1951]  والدارقطين   [، 1565]  أخرجه أبو داود   (4)

[ ابن حجر  قال  [  7547)الكربى(  احلبري )يف     احلافظ  )التلخيص  على  "   : (2/343(  إسناده 
   . " شرط الصحيح
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ابن   منها  "  :   اجلوزيقال  الرجل  يرى  أن  احرتزت  عاقلة  املرأة  ومىت كانت 
إين ألحب أن أتزين    :  ا، وكذلك ينبغي للرجل أن حيرتز. قال ابن عباسمكروهً 

على   منك  يطلعن  ال  زفافها:  أرادت  حني  البنتها  بدوية  وقالت  يل،  تتزين  للمرأة كما 
 .  (1) "قبيح، وال يشمن إال طيب ريح

اليت  الصفات  من  واجلمال  الشرعية،  والضوابط  احلدود  ضمن  مطلوب  والتجمل 
 . (2) ((اجلمالإن هللا مجيل حيب كما  جاء يف احلديث: )) ،حيبها هللا 
التجمل من حيب اجلمال))   التجمل منكم يف اهليئة، يعين: إذا كان هذا  (( أي: 

، وُقْل   غري تكلف وال تشبه بغري املسلمني، ومن غري من تشبه من الرجال ابلنساء يف الز ِيِ 
التشبه  التكلف، وعدم  الشرعي، وعدم  ابللباس  االلتزام  النساء من حيث  مثَل ذلك يف 

  اهليئة وامللبس. ابلرجال يف
ذلك  هللا    :وسر   من كل   أن  املطلق  الكمال  فله  وصفاته،  أمسائه  يف  كامل 

وجه، وحيب أمساءه وصفاته، وحيب ظهور آاثرها يف خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله،  
حيب  الوتر، مجيل حيب اجلمال، عليم حيب العلماء، جواد حيب اجلود، قوي    (3) فهو وتر

احلياء   أهل  حيب  حيي  الضعيف،  املؤمن  من  إليه  أحب  القوي  فاملؤمن  القوي،  حيب 
والوفاء، شكور حيب الشاكرين، صدوق حيب الصادقني، حمسن حيب احملسنني، ويف حيب 

دقني حمسن حيب احملسنني..إىل غري أهل الوفاء شكور حيب الشاكرين صادق حيب الصا
 .(4)ذلك 

 

 (. 4/130كشف املشكل )  (1) 
 [. 91( صحيح مسلم ]2) 
 وتكسر واوه وتفتح.   ،( )الوتر(: الفرد، وسيأيت بيان معناه يف حق هللا 3) 
 (4 ( القدير  فيض  انظر:  )ص:2/224(  احملبني  روضة  )ص:64(،  العليل  شفاء  اهلجرتني  263(،  طريق   ،)

 (. 1/421(، مدارج السالكني ) 48(، عدة الصابرين )ص: 129)ص:
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ومن أتمَّل يف نصوص الشرع، رأى االعتناء ابجلمال واحلثَّ عليه، فحني سئل رجل 
ثوبه حسًنا ونعله حسنة، قال: )  : النيب   إن هللا  )إنَّ أحدان حيب أن يكون 

، أي: حيب التجم ل، فالتجم ل (1) ((مجيل حيب اجلمال، الكرب َبَطُر احلق، َوَغْمُط الناس
قيمٌة إسالميَّة، وعمل صاحل مرغوٌب إذا صحَّت معه النيَّة، وانتفى معه الكرب واإلسراف.  
فرب كم الكرمي اجلميل حيب  أن يرى أثر نعمته على عباده، تُ َرى هذه النعمة يف التجم ل يف 

 .   (2)م ل يف غري سرف وال خميلةاللباس واهليئات، واملسكن واملركب، ويف َحياهتم كلها، جت
على  التأثري  يف  البالغ  أثره  له  املظهر  يف  فالتجم ل  ونفسي؛  تربوي  أثٌر  وللجمال 

 اآلخرين.
بن عبد هللا   أاتان رسول هللا    ويف احلديث: عن جابر    قال: 
ُن به شعر فرأى رجاًل َشِعثًا قد تفرَّق َشْعرُُه فقال: )) ه، ورأى  أما كان جيد هذا ما ُيَسكِ 

 .(3) (( رجاًل آخر وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه
كان  وقد    ومن جوانب العناية الشخصية: االعتناء بنظافة اجلسد والبيت والتطيب. 

، ويلبس ثيااًب حسنة، ويتطيَّب أبمجل الطيب، وال حيافظ على الطهارة  النيب  
ما مشمت عنربًا قط، وال مسًكا، وال شيًئا أطيب  ))  : يُفارِقه السواك. قال أنس  

 . )) (4)  من ريح رسول هللا 

 

 و))غمط الناس(( يعين: احتقارهم وازدراءهم. [. و))بطر احلق(( يعين: رده، 91( صحيح مسلم ]1) 
 ( بتصرف عن مقالة: )إن هللا مجيل حيب اجلمال(، للشيخ إبراهيم العجالن. 2) 
[،  2026[، وأبو يعلى ]9261[، و)الكربى( ]5236[، والنسائي يف )السنن( ]4062( أخرجه أبو داود ]3) 

، وقال: "هذا حديث صحيح على  [7380واحلاكم ][،  5483[، وابن حبان ]2026راّب ]وابن األع 
املغين عن محل األسفار    "إسناده جيد"   :شرط الشيخني ومل خيرجاه" ووافقه الذهيب، قال العراقي  

 (.  78/ 6[، وأبو نعيم يف )احللية( )1671(. كما أخرجه متام ]161)ص:
 [. 2330( صحيح مسلم ]4) 



 

   86 

 

اإلسالم،    لة، الفاض  الكرمية   األخالق  من  والنظافة  الطهارة   وإنَّ  عليها  حثَّ  اليت 
فجعلها   سامية،  مكانة  احلديث:  اإلميان  شطرَ وبوأها  يف  جاء  مالك ، كما  أّب  عن 

هللا    األشعري   رسول  قال  اإلميان ))  :قال:  شطر  ((  الطهور 
 . (1)احلديث

هللا   جعل  للدخول    وقد  شرطًا  ألهناالصالة  يفالطهارة  البدن    ؛  تطهر 
وهو    والعبد على أعدل حال،  ،؛ الستقبال الصالة، وللوقوف بني يدي هللا وتنشطه

 فيسهل بذلك العمل من عبادة وغريها.  طاهر الظاهر والباطن، 
وإذا كان على املؤمن أن يطهر ظاهره، فباطنه أحق بذلك وأوىل، كما دلت على 

هَِب  حمس  : ذلك النصوص، حنو قوله   َِرُكمي بِهِ َويُذي َماءِ َماًء ِْلَُطه  ُِل َعلَييُكمي ِمَن السَّ َويَُن 
ييَطاِن َولَِْييبَِط لََعَ قُلُوبُِكمي  َز الشَّ  [. 11]األنفال:  ىجسَعنيُكمي رِجي

ِرِينَ حمس :وقال  ُمَتَطه 
ي ابنَِي َويُِحبُّ ال َ ُُيِبُّ اتلَّوَّ    [. 222]البقرة: ىجسإِنَّ اَّللَّ

ابنِيَ حمس  :فقوله   اتلَّوَّ و  ىجسُُيِبُّ  الذنوب،  من  ابنِيَ حمسيعين:  اتلَّوَّ من   ىجس ُُيِبُّ  أي: 
أي:   واملعنوية،  احلسية  للطهارتني  شامل  فالتطهر  األقذار األقذار،  من  املتطهرين 

 واألحداث، ومن الفواحش واملنكرات. 
  يف اإلسالم حقيقة الزهد  وإمنا    ،وراثثة امللبس  التبذليف    وليس الزهد يف اإلسالم  

يلُْفَقَراءي  حمس   :هي يف زهد املستْغيِن، وهو مقام يف حقيقته نفسيٌّ ال ظاهر. قال هللا   ل
ميَن  ْغنيَياَء 

َ
أ اْْلَاهيُل  ََيَْسُبُهُم  رْضي 

َ
اْْل بًا ِفي  يُعوَن ََضْ يَْسَتطي ََل  ي  َسبييلي اَّللذ وا ِفي  ُ ْحِصي

ُ
أ ييَن  اَّلذ

 
َ
يَماُهْم ََل يَْسأ يسي في َتْعريُفُهْم ب    [. 273]البقرة: ىجسلُوَن انلذاَس إيْْلَافًااتلذَعفُّ

 

 [. 223( صحيح مسلم ]1) 
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النيب   اْلَعَرضِ ))  : وقال  َعْن َكثْ َرِة  اْلِغىَن  ِغىَن    ،لَْيَس  اْلِغىَن  َوَلِكنَّ 
 .  (1) (( الن َّْفسِ 

دعائه   جتعل  ))  : ومن  علمناوال  مبلغ  وال  مهنا  أكرب  ،  (2) (( الدنيا 
 تقتضيه الفطرة، وتستحسنه العقول. ،فالطهارة أمر مشروع

وقد حرَّم اإلسالم اإلسراف يف كل شيء يف املال والطعام والشراب واللباس؛ ألنه  
 السبب يف تدمري األسر واألمم وهالكها.

، وجليل حسن صنيعهنورد يف احلديث ما يدل على خريية النساء من حيث  وقد  
وعنايتهن ألزواجهن،  والدهنأب  أعماهلن،  هريرة لصحيح(:  )ا  ففي  ،ومراعاهتن  أّب  عن 
    النيب رَِكْْبَ  ))قال:    عن  ِنَساءٍّ  قريش،  َخرْيُ  نساء  صاحل  اإلبل 
 . (3) ((، وأرعاه على زوج يف ذات يدهِصَغرِِه على ولد يف َأْحَناُه 

إمنا يركب اإلبل نساء العرب، ونساء قريش من العرب، فنساء قريش "قال املهلب:  
أخرب   وقد  العرب،  نساء  على    خري  حنوهن  وهو  ذلك،  استوجنب  مبا 

وقلة  نفوسهن،  لكرم  ذلك  وإمنا  ألمواهلم،  وحفظهن  ألزواجهن،  ومراعاهتن  أوالدهن، 
عاشرهن ملن  وفيه:    ،غائلتهن  ومشاحنتهن.  األزواج  مكايدة  من  مدح وطهارهتن  جواز 

احلديث هذا  ومعىن  بفضائلهن،  وولياته  قومه  نساء  أهل   :الرجل  نكاح  على  احلض 

 

[. و))كثرة العرض((: ما يصيبه من حطام الدنيا  2467[، ومسلم ]6081)صحيحه( ]( أخرجه البخاري يف  1) 
 ومتاعها، أو من حظوظ الدنيا. 

[، وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيًضا: احلاكم  3502[، والرتمذي ]431( أخرجه ابن املبارك يف )الزهد( ] 2) 
ت عنه الذهيب. وأخرجه  [، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه". وسك1934]

  (2/133  :)[. قال العالمة املناوي  1981[، والديلمي ]10234أيًضا: النسائي يف )الكربى( ]
 "فيه عبيد هللا بن زحر ضعفوه"، قال يف )املنار(: "فاحلديث ألجله حسن ال صحيح".  

 [. 2527[، مسلم ]5365، 5082( صحيح البخاري ]3) 
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وهلذا املعىن   ؛وتقحم العار  ،الصالح والدين وشرف اآلابء؛ ألن ذلك مينع من ركوب اإلمث
 . (1) "(( عليك بذات الدين تربت يداك)) قال عليه السالم:

وهي   ،وفضل هذه اخلصال  ،فيه فضيلة نساء قريش"  :وقال اإلمام النووي  
وحنو   ،والقيام عليهم إذا كانوا يتامى  ،وحسن تربيتهم  ،والشفقة عليهم  ،احلنوة على األوالد

 ، وحسن تدبريه يف النفقة وغريها  ،واألمانة فيه  ،مراعاة حق الزوج يف ماله وحفظه  :ذلك 
 . (2) "وصيانته

  

 

 (، واحلديث تقدم. 7/175ل ) ( شرح صحيح البخاري، البن بطا1) 
 (. 16/80( شرح النووي على صحيح مسلم )2) 
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 :  عشر  الرابعالمطلب                            

 
 
 

إن الزواج هو بناء أساس يكون الطرفان فيها قادرين على العيش مًعا مدى احلياة،  
عند  الرغبة  هذه  عندمها  تكون  واملرأة  الرجل  أن  شك  وال  واحد،  أسري  وضمن كيان 

 حيااًن حيدث تصدع يف احلياة الزوجية فيضعف حبل احملبة والودِ  بينهما.. العقد، ولكن أ
ومن  الطالق.  آاثر  الزوجني  من  يستحضر كل  وأن  والتضحية  ابلتسامح  والعالج 

اضي عن اهلفوات والزالت، وأن يبتعد الزوج عن غأجل احلياة الدائمة واملستقرة ينبغي الت
جيعل منه سيًفا مسلَّطًا على املرأة يهددها به يف كل  ألفاظ الطالق أو التعريض به، فال  

وأن  وآاثره على األسرة،    خصومة، وأن يبتعد عن الغضب ومسبباته وأن يتأمل يف عاقبته
 يستحضر ما جاء يف كظم الغيظ من الفضل. 
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 : المطلب الخامس عشر                        

 
 

 عن مواطن الفنتاالبتعاد  إن من أهم ما حيفظ كيان األسرة من التفكك والذوابن:  
 .ودواعي املعصية ،ر ِ وأسباب الشَّ  والش بهات،

البالد بعض  يف  والطغيان  الفساد  ازدايد  من و   العربية   ومع  اضطر كثري  اإلسالمية 
وسافر   وتعىن ابملهاجرين،   ،إىل بالد غري مسلمة ترعى حقوق اإلنسان  الناس إىل اهلجرة

 آخرون من غري اضطرار.
آاث  أصابت  الكثريين  روقد  خسر اهلجرة  من  ومنهم  نفسه،  خسر  من  فمنهم   ،

 أوالده أو بعضهم.
التحرمي، ويقع االستثناء يف حاالت تربر  بلًدا غري مسلم  األصل يف دخول املسلم  و 

ومل تكن    ،نإن أمكوجب اخلروج    إذا زال املربر الشرعيف  اهلجرة واإلقامة يف تلك الداير، 
 . للبقاء ضرورةحاجة أو 

الالجئ   إن  على  وحيث  فهو حيرص  اإلقامة،  إىل  وحمتاج  االندماج، مستضعف، 
النحو الذي  على ما هو مقرر لهرين، وإىل السري على وفق  اآلخيف الغالب إلرادة    وخيضع
 ة يف تلك البالد، ورضا أهلها عنه. اإلقام احلصول حيقق له
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حيث   األضعف  اجلانب  هم  املدارس  ونيتشربواألوالد  والتنزه   يف  العمل   وأماكن 
 .رقابة األهلبعيًدا  واملعتقدات  العادات والتقاليد

م  تسريوقد   عقوهلم  ومعتقدات    فاهيمإىل  أو  وأغاليط  آاثرها،  اتقاء  يعسر 
 الوالدين.االستدراك ابلعالج؛ قد خيرج األمر شيًئا فشيًئا عن زمام 

 وقد تقدم قول الشاعر:
 إذا كنت تبنيه وغريك يهدم؟!        مىت يبلغ البنيان يوًما متامه           
ل   ه أث   ر يف ص   ياغة شخص   ية  ال   يت يع   يش فيه   ا اإلنس   انالت   أثر ابلبيئ   ة تق   دم أن كم   ا 

ا م    ا يت    أثر اإلنس    ان مب    ا علي    ه أه    ل بل    ده م    ن عقائ    د وأخ    الق  اإلنس    ان وأخالق    ه، فغالب    ً
 وعادات.

نَّ معظم االضطراابت يف كث ري م ن األس ر مص درها اجملتم ع، فك ل فس اد كما تقدم أ
 وحتلل يف اجملتمع ينسحب تدرجيياا إىل األسرة، وينفذ إىل بنائها.

ان األس  رة وعل  ى الثب  ات عل  ى املب  ادئ والع  ادات ال  يت نش  أ عليه  ا واحلف  اظ عل  ى كي  
ل  يس ابألم  ر اهل  ني، وال س  يما واألب منش  غل ابلعم  ل غال  ب  -واحلال  ة ه  ذه–األب واألم 

 الوقت وما حيقق له االندماج على وفق ما هو مقرر له.
وتبق   ى ثل   ة م   ن امله   اجرين حم   رتزة ع   ن خم   اطر اهلج   رة، ومنتفع   ة م   ن حماس   ن يف تل   ك 

لبالد تذكر، وإجيابيات ال تنكر، فلم تصبها تلك اآلاثر، وكانت اثبتة على احلق، وملتزمة ا
وانفع     ني ه     ادين مه     ديني،  فك     انوا ابألخ     الق الكرمي     ة، ودع     اة خ     ري وع     دل وإص     الح،

 ومنتفعني، ال يضرهم من خالفهم، وال تغريهم زينة احلياة الدنيا.
حتث  املسلم على مفارقة األرض اليت يعمل فيها ابملعاصي إىل   أحاديث  قد وردت و 

فيها؛ ألنه إذا بقي يف أرض السوء رمبا فعل ما يفعله أهلها، ألن    أرض يطاع هللا  
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الغالب أن اإلنسان يتأثر مبن حوله ومبا عليه أهل البلد من عقائد وأخالق وعادات كما  
 . (1) )عقبات يف طريق اهلداية( كتاب:  يف يف غري موضع، وجاء مفصاًل  بيناه 

)الصحيح( اخلدري    :ويف  سعيد  أّب  هللا    عن  نيب  قال:    أن 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفًسا، فسأل عن أعلم أهل األرض  ))

فدل على راهب، فأاته فقال: إنه قتل تسعة وتسعني نفًسا، فهل له من توبة؟ فقال: 
مائة، مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل، فقال:  ال، فقتله، فكمل به  

إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق  
إىل أرض كذا وكذا، فإن هبا أانًسا يعبدون هللا فاعبد هللا معهم، وال ترجع إىل أرضك؛  

اته املوت، فاختصمت فيه مالئكة  فإَّنا أرض سوء، فانطلق حىت إذا نصأل الطريق أ
الرمحة ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرمحة: جاء اتئًبا مقباًل بقلبه إىل هللا، وقالت 
مالئكة العذاب: إنه مل يعمل خريا قط، فأاتهم ملك يف صورة آدمي، فجعلوه بينهم،  

دوه أدىن  فقال: قيسوا ما بني األرضني، فإىل أيتهما كان أدىن فهو له، فقاسوه فوج 
 .(2)((إىل األرض الي أراد، فقبضته مالئكة الرمحة

حجر   ابن  احلافظ  يصيب   :قال  اليت  األرض  من  التحول  فضل  "وفيه 
لَِتذَك رِِه ألفعاله الصادرة  العادة على مثل ذلك إما  اإلنسان فيها املعصية ملا يغلب حبكم 

ذلك   على  يعينه  من كان  لوجود  وإما  هبا  والفتنة  ذلك  له  قبل  قال  وهلذا  عليه؛  وحَيُض ُه 
له   ينبغي  التائب  أن  إىل  إشارة  ففيه  سوء(  أرض  فإهنا  أرضك؛  إىل  ترجع  )وال  األخري: 

 . (3) مفارقة األحوال اليت اعتادها يف زمن املعصية والتحول منها كلها"

 

 (. 191-42/190فيها املعاصي يف )املوسوعة الفقهية الكويتية( ) ( ينظر حكم اهلجرة من بلد جترتح 1) 
 [. 2766[، مسلم، واللفظ له ]3470] ( صحيح البخاري2) 
 (. 518 / 6الباري )  ( فتح 3) 



 

   94 

 

من البلد الذي يفنت فيه املسلم يف   -على القادر-اهلجرة    وقد أوجب احلق  
يَكُة حمس:  دينه، وال يَ َتَسىنَّ له إقامة الشعائر اإلسالمية. قال هللا   ييَن تََوفذاُهُم الَْمََلئ

إينذ اَّلذ
رْضي قَالُو

َ
هيْم قَالُوا فييَم ُكنُْتْم قَالُوا ُكنذا ُمْسَتْضَعفيَي ِفي اْْل نُْفسي

َ
يِمي أ ي َظال رُْض اَّللذ

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
ا أ

رًيا  َواُهْم َجَهنذُم وََساَءْت َمصي
ْ
ولَئيَك َمأ

ُ
ُروا فييَها فَأ َعًة َفُتَهاجي  [. 97]النساء: ىجسَواسي
البيضاوي   يتمكن :  قال  "يف اآلية دليل على وجوب اهلجرة من موضع ال 

 .  (1) فيه الرجل من إقامة دينه" 
لَمْ حمس :  فقوله  

َ
فييَها  أ ُروا  َفُتَهاجي َعًة  َواسي ي  اَّللذ رُْض 

َ
أ أرض ىجستَُكْن  من  يعين:   ،

  :   هللا   الكفر إىل بلد أخرى كما فعل غريكم من املهاجرين إىل املدينة واحلبشة، قال
رًيا حمس َواُهْم َجَهنذُم وََساَءْت َمصي

ْ
ولَئيَك َمأ

ُ
، أي: لرتكهم هذا الواجب مع متكنهم منه. ويف ىجسفَأ

دينه   إقامة  من  فيه  الرجل  يتمكن  ال  موضع  من  اهلجرة  على وجوب  دليل  كما  –اآلية 
فقال:  -تقدم منهم  العذر  أهل  استثىن  مث  يَساءي  حمس.  َوالن  يَجالي  الر  ميَن  الُْمْسَتْضَعفيَي   

إيَلذ
يلَةً  يُعوَن حي اني ََل يَْسَتطي َوََل َيْهَتُدوَن حمس: ال قوَّة هلم على اهلجرة وال نفقة هلم.  ، أيىجسَوالْويْْلَ

 أي: طريًقا إىل أرض اهلجرة. [، 98]النساء: ىجسَسبييًَل 
يف )اإلكليل(: "استدل ابآلية على وجوب اهلجرة من    قال اإلمام السيوطي   

غريَّ دار الكفر، إالَّ على من مل يطقها. وعن مالك: اآلية تقتضي أن كل من كان يف بلد ت
 . (2) فيه السنن، فينبغي أن خيرج منه"

"يف هذه اآلايت دليل على هجران األرض اليت يعمل فيها    :وقال القرطيب  
إذا عمل ابملعاصي يف أرض فاخرج منها. وتال:    : ابملعاصي. وقال سعيد بن جبري  

 

تفسري1)   )  ( )2/92البيضاوي  الشربيين   للخطيب  املنري،  السراج  وانظر:  النسفي  1/326(،  تفسري   ،)
 (. 4/41(، البحر احمليط يف التفسري )1/388)

 (. 99استنباط التنزيل )ص: ( اإلكليل يف2) 
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لَمْ حمس
َ
فييَها  أ ُروا  َفُتَهاجي َعًة  َواسي ي  اَّللذ رُْض 

َ
أ مالك  ىجستَُكْن  وقال   . :    دالة اآلايت  هذه 

 .(1) على أنه ليس ألحد املقام يف أرض ُيسب  فيها السلف، ويعمل فيها بغري احلق"
من هذه اآلية:    "واستنبط سعيد بن جبري    :وقال احلافظ ابن حجر  

 . (2) وجوب اهلجرة من األرض اليت يعمل فيها ابملعصية"
الذي   املكان  من  املسلم  على  اهلجرة  وجوب  اإلمجاع:  مسائل  من  "ولذلك كان 
خياف فيه من إظهار دينه، ويضطر فيه إىل التقية، ومن عالمة املؤمن الكامل أال خياف  

هللا   هللا    يف  قال  الئم.  َواْخَشْوني حمس  :لومة  انلذاَس  ََتَْشُوا  [،  44]املائدة:  ىجسفَََل 

ََتَافُوُهمْ حمسوقال:   ُمْؤمينييَ فَََل  ُكنُْتْم  إيْن  وََخافُوني  عمران:  ىجس  النيب    [.175]آل  وكان 
    وأصحابه يتحملون األذى يف ذات هللا    ويصربون. وأما املدارة فيما ال

تنته    (3) يهدم حقاا، وال يبين ابطاًل فهي َكَياَسةٌ  مستحبة، يقتضيها: أدُب اجملالسة، ما مل 
إىل حدِ  النفاق، وُيسَتجْز فيها: الدهان واالختالق، وتكون مؤكدة يف خطاب السفهاء؛ 

 .  (4) َتَصو اًن من سفههم، واتقاًء لفحشهم"
يف )الفتح(: "اهلجرة: الرتك. واهلجرة إىل الشيء:    قال احلافظ ابن حجر   

غري  عن  إليه  عنه" االنتقال  هنى هللا  ما  ترك  الشرع:  ويف  الدين (5) ه.  مجال  الشيخ  قال   .
 "وقد وقعت يف اإلسالم على وجهني: :القامسي 

  

 

 (. 5/346القرطيب ) ( تفسري1) 
 (. 8/263، البن حجر )( فتح الباري 2) 
والرجل )َكيِ ٌس ُمَكيَّس(، أي: ظريف، واببه: ابع. و)ِكَياَسة( أيضا:    ضد احلمق،   -بوزن الكيل-  ( )الَكْيس( 3) 

 (. 3/972(، الصحاح، للجوهري )276ابلكسر. انظر: خمتار الصحاح، مادة: )كيس( )ص:
 (. 3/231املنار ) ( تفسري4) 
 (. 1/170(، نيل األوطار، للشوكاين )1/23(، وانظر: عمدة القاري )1/16)  ( فتح الباري 5) 
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: االنتقال من دار اخلوف إىل دار األمن. كما يف هجريت: احلبشة، وابتداء األول
 اهلجرة من مكة إىل املدينة. 

النيب الثاين استقرَّ  أن  بعد  وذلك  اإلميان.  دار  إىل  الكفر  دار  من  اهلجرة   :
   ابملدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من املسلمني. وكانت اهلجرة إذ ذاك

ختتص ابملدينة إىل أن فتحت مكة، فانقطع االختصاص، وبقي عموم االنتقال من دار 
 .(1) الكفر ملن قدر عليه ابقًيا" 
 أنَّ اهلجرة تنقسم إىل ستة أقسام: بو بكر بن العرّب وقد ذكر القاضي أ

 : اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم.األول"
حيل الثاين ال  يقول:  مالًكا  القاسم: مسعت  ابن  قال  البدعة،  أرض  من  اخلروج   :

 ألحٍد أن يقيم ببلد ُيسب فيها السلف.  
  ِإَوَذاحمس   :نه، قال هللا  وهذا صحيح؛ فإن املنكر إذا مل يُقدر على تغيريه نزل ع

يَنذَك   ا يُنْسي يٍث َغرْييهي ِإَومذ ْعريْض َعنُْهْم َحِتذ ََيُوُضوا ِفي َحدي
َ
يَنا فَأ ييَن ََيُوُضوَن ِفي آيَات يَْت اَّلذ

َ
َرأ

يمييَ  ال يْكَرى َمَع الَْقوْمي الظذ يَْطاُن فَََل َتْقُعْد َبْعَد اَّل   [. 68]األنعام: ىجسالشذ
احلرام؛  الثالث فإن طلب احلالل فرض على كل : اخلروج عن أرض غلب عليها 

 مسلم.
َفْضٌل من هللا  الرابع البدن، وذلك  األذية يف  الفرار من   :   فإذا فيه،  أَْرَخَص 

بنفسه؛    خشي املرء على نفسه يف موضع فقد أذن هللا   له يف اخلروج عنه والفرار 
 لُِيَخلِ َصَها من ذلك احملذور. 

ٌر حمسا خاف من قومه قال:  مل  وأول من َحِفْظَناُه فيه اخلليل إبراهيم   إيّن ي ُمَهاجي
ي  َرب  يني حمسوقال:    [، 26]العنكبوت:  ىجسإيََل  َسَيْهدي ي  َرب  إيََل  َذاهيٌب  ي 

وموسى    [، 99]الصافات:  ىجسإيّن 

 

 (. 3/292)حماسن التأويل( )القامسي  تفسري( 1) 
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    هللا الَْقوْمي   فََخَرجَ حمسفيه:    قال  ميَن  َن يِني  ي  َرب  قَاَل  يَََتَقذُب  يًفا  َخائ مينَْها 
يمييَ  ال  [. 21]القصص: ىجسالظذ

: خوف املرض يف البالد اْلَومِخَِة، واخلروج منها إىل األرض النَّزَِهة، وقد أذن  اخلامس
فيه    النيب   فيكونوا  اْلَمْسرَح،  إىل  يَ تَ نَ زَُّهوا  أن  اْلَمِديَنَة  اْستَ ْومَخُوا  حني  لِلر َِعاِء 

َيِصح وا هللا  (1)حىت  فمنع  الطاعون؛  من  اخلروج  ذلك  من  استثىن  وقد   .    منه
 . بيد أين رأيت علماءان قالوا: هو مكروه.   (2)ابحلديث الصحيح عن النيب 

يف املال؛ فإن حرمة مال املسلم كحرمة دمه، واألهل   : الفرار خوف األذيةالسادس
 . (3) مثله أو آكد"

 

 هناك عوامل تساعد املهاجر على الوقاية من آفات اهلجرة وخماطرها، فمن ذلك:
 أن يضاعف القيم على األسرة اجلهد يف اإلرشاد والتوعية.  – 1
أن يدرك كل مهاجر و   ،أن يكون كل مهاجر على بينة وبصرية من أمر دينه  –  2

نَّ التقييد ابلتشريعات اليت جاء هبا اإلسالم هو الذي حيصن اإلنسان من اإلمث واخلطيئة،  أ
 ويشيد سياج الفضيلة والعفة والتقوى. 

 

وتكلموا ابإلسالم، فقالوا اي نيب هللا: إان    عكل وعرينة ملا قدموا املدينة على النيب    ( يعين: حديث1) 
رسول هللا   هلم  فأمر  املدينة،  واستومخوا  ريف،  أهل  نكن  ومل  أهل ضرع،  وراع،    كنا  بذود 

[، أي: أن  5727،  4192ا وأبواهلا. احلديث. صحيح البخاري ]وأمرهم أن خيرجوا فيه فيشربوا من ألباهن
 خيرجوا خارج البلد مع اإلبل فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا حىت يصحوا. 

))إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا    :قوله    ( يعين:2) 
 [. 2219، 2218[، مسلم ]6973، 5730، 5729، 5728، 3473منها(( صحيح البخاري ]

(،  350/ 5( ونقل قوله القرطيب يف )تفسريه( ) 1/611واختصار عن )أحكام القرآن(، البن العرّب )  ( بتصرف3) 
 (. 6/599وابن عادل )
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اإل  -3 األسرة من حنو:  اليت هتدد كيان  األخطار  إىل  واحمليط  التنبه  اهلابط،  عالم 
 ، وأصدقاء السوء.االجتماعي
 االحرتاز عن آفات االندماج غري اإلجياّب.  - 4
 البعد عن أماكن الفجور والشبهات.  - 5
اإلميان   -  6 بذور  األوالد  ، غرس  يف  األخالق  اآلخرة،  ومبادئ  يف  وترغيبهم   ،
 العقيدة السليمة. وتعليمهم
،  ، وذكر هللا  احلرص على تعلم آايت القرآن الكرمي، واألحاديث النبوية  –  7

 واإلكثار من نوافل العبادات.
 التواصل الدائم مع املراكز اإلسالمية القريبة اليت هتتم ابلتنوير والتبصري.  – 8
احلرص على اصطحاب األوالد إىل املساجد القريبة ألجل الصالة، وال سيما    –  9

 صالة اجلمعة، وحضور دروس العلم النافعة.
فقه يف تسجيل األوالد يف املدارس اخلاصة اليت تعىن بتعليم اللغة العربية والت  –  10
 الدين.
هللبعث    -11   املراقبة  األوالد  واخلوف    روح  نفوس  يف  وتذكريهم   ،منه 

 ابملوت واآلخرة. 
الصَّالة  -  12 إقامة  على  األوالد  وقتها  حث   صياميف  وعلى  رمضان،   ،    شهر 

 .-كما تقدم- هبا وسائر الفرائض اليت أمر هللا 
النظر بعني البصرية إىل آاثر سوء أو إمهال الرتبية من الفساد األخالقي إىل   -  13

وال    ،األوالد عن اجلادة  يفضي اإلمهال إىل احنراف  وقدالعقوق واحلرمان من برِ  األوالد،  
التيه واالنغماس يف أوحال   الشر، وعلى  املغرايت واحملفزات على ركوب  سيما مع وجود 

، واملسؤولية املنوطة  عاقبة اإلمهال والتقصري  القيم على األسرةأن يستشعر  فينبغي  الضالل.  
أنه سيسأل عنهم يوم القيامة، وال سيما أنه هو من   وأن يعلمبه جتاه نفسه ومن يعول،  
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اختار هلم البلد الذي يراه أنفع هلم وأصلح من جوانب كثرية دون أخرى ينبغي  هاجر هبم و 
واحلذر منها، واختاذ أسباب الوقاية من خماطرها، حىت تكون اهلجرة مثمرة،  ة  طأخذ احلي

، وحىت يذكره أوالده خبري، وأنه قد أدى األمانة املنوطة به من إحسان وحمققة للمقصود
     التوجيه والرتبية.

واخلالل   –  14 عليها،  وحثَّ  هبا،  الشرُع  ورَد  اليت  ابحملاسن  املرّبِ   يَ َتَخلََّق  أن 
 .-كما تقدم– احلميدة، والشِ يم املرضية اليت أرشَد إليها

واملعاصي  -  15 الشبهات  مواطن  عن  ابألوالد  القيم    .النأي  ابن    : قال 
"جيب أن يتجنب الصيب إذا عقل: جمالس اللهو والباطل والغناء، ومساع الفحش والبدع  
ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته يف الكرب، وعزَّ على وليه استنقاذه  

 . (1) منه"
ما ينفعهم   تعلموترغيبهم يف صاحل األعمال، ويف  التشجيع الدَّائم لألوالد،    -  16

 .-كما تقدم–ويصلح حاهلم يف دينهم ودنياهم 
 حبكمة وتفه م. األوالدمعاجلة األخطاء اليت تقع من  - 17
 التواصل مع اجلالية املسلمة وختري اجللساء، ومصاحبة األخيار.احلرص على  - 18
 ومن الدعاء واالستغفار: اإلكثار من ذكر هللا  - 19

ذكر هللا   ُر   إن كثرة  يُذَكِ  الذ ِكَر  املعصية؛ ألن  من  احلفظ  أسباب  أعظم  من 
ومستحضرًا ملا يعتقده    ،وصفاته، وعظمته، فيكون حاضرًا مع هللا    العبَد ابهلل  

 عن هللا، فيحجزه ذلك عن املعصية. 
 ومساع املواعظ اليت ترغب يف اآلخرة. اإلكثار من ذكر املوت، - 20
 جماهدة النفس واهلوى والشيطان.  - 21

  
 

 (. 240حتفة املودود أبحكام املولود )ص: (1) 
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 خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي.  احلذر من – 22
يتفكر  -  23 العقاب يف   كل مهاجر  أن  املعصية، وما يرتتب عليها من  يف آاثر 
 اآلخرة.

الشهوة،    -  24 نفسه من حمفزات  يعتلج يف  ما  املناسب لكل  العالج  يتخري  أن 
 والبواعث على املعصية. 

أسباب كذلك  ويقال   يف  قيل  ما  اهلجرة  خماطر  من  والعالج  الوقاية  أسباب  يف 
 .البيئة الفاسدة والرتبية السيئة  الوقاية والعالج من خماطر

 

  تم حبمد اهلل تعاىل                                           
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 بيان أمهية الرتبية الوقائية، بيان أسباب الوقاية من األخطار اليت هتدد األسرة.  - 1
نفوس    -  2 اإلميان يف  بذور  وغرس  األوىل،  ابلرتبية  على العناية  وحثهم  األوالد، 
 العبادات.
 .يف البيت واحليِ  واملدرس والطالب  الرَّقابة احلكيمة على األوالد – 3
والتَّوعية االتقومي    -  4 واإلصالح  ابحلكمة  و حنراف  تقع ،  اليت  األخطاء  معاجلة 

 حبكمة وتفه م. 
 . أهل اخلري والصالح منوجود القدوة احلسنة   - 5
 .املراقبُة احلكيمة على وسائل اإلعالم الوافدة - 6
 االحرتاز عن اخليانة ومسبباهتا.  - 7
إيالء األسرة حقها من الرعاية، والبصرية التامة حبقوق كل من الزوج والزوجة    -  8
 واألوالد. 
 يف األخالق والرتبية.  الرجوع إىل قواعد ديننا وثوابتنا - 9
الت  -  10 لوسائل  الرشيد  احلكيمة  االستخدام  الرقابة  مع  التثقيف  ووسائل  واصل 

 على األوالد والطالب. 
شيوع    -  11 من  اخلاطئةاحلذر  إىل   املفاهيم  الطالب  أو  ابألوالد  تنحرف  اليت 

 مزالق خطرية.
 احلكمة يف إدارة األزمات من قبل الرجل واملرأة. - 12
 .التنبه خلطورة السائقني واخلادمات يف البيوت  - 13
 طيب. تاحلرص على العناية الشخصية من االهتمام ابجلسد والطهارة والتزين وال – 14
 البعد عن الطالق ومسبباته، والبصرية التامة آباثره على األسرة.  - 15
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وزارة   .1 األسرة،  هتدد  دمهان،   األوقاف، أخطار  املعتصم  حممد  القادر  عبد  إدارة   د. 
 ه [. 1435مساجد حمافظة الفروانية، الكويت ] 

 ه  [. 1421دار الكتب العلمية، بريوت ]  ،1ط:  الستذكار، البن عبد الرب، ا .2
منها، .3 والعالج  الوقاية  وسبل  اللسان  دمهان،   آفات  املعتصم  حممد  القادر  عبد   د. 
 [. ه 1440وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة الكويت ]  ،1ط:
صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه، د. عبد القادر حممد املعتصم   إلفساد يف األرضا .4

 . ه [1441] دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر  ،  1دمهان، ط:
، دار الوفاء، املنصورة، 1ضي عياض، ط:، للقاصحيح مسلم  بفوائد إكمال املعلم   .5

 ه [. 1419مصر ]
 ه  [. 1391]  دمشق  ،مكتبة دار البيان ، البن القيم،  حتفة املودود أبحكام املولود .6
  [. ه 1420]  دار طيبة للنشر والتوزيع  ،2، ط: بن كثري، التفسري القرآن العظيم .7
  [. ه  1422] بريوت  ، مؤسسة الرسالة، 7، ط: بن رجب، الجامع العلوم واحلكم .8
  [. ه 1418]   املغرب   ، دار املعرفة  ، 1، ط:بن قيم اجلوزية الاجلواب الكايف  .9
املشتاقني  .10 ونزهة  احملبني  القيم،روضة  البن  بريوت،  1ط:  ،  العلمية،  الكتب   دار 

  [. ه 1403]
 ه  [. 1419بريوت ]  الرسالة،   ،  مؤسسة 3الصاحلني، لإلمام النووي، ط:  رايض  .11
، 1، ط:السعادة العظمى، حممد اخلضر حسني، مجع وحتقيق: علي الرضا التونسي .12

 ه [. 1431دار النوادر، سوراي، لبنان، الكويت ] 
بطال،   .13 البن  البخاري،  صحيح  الرايض ،  2ط:شرح  السعودية،  الرشد،  مكتبة 

 . ه   [1423]
 العراقي، وأكمله   الرحيم  عبد  الدين  زين   الفضل   ، ألّب طرح التثريب يف شرح التقريب  .14

 القدمية.   املصرية  ، الطبعة1ابنه، ط:
د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان، عقبات يف طريق اهلداية، وسبل الوقاية منها،   .15
 . ه [1441] ، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر  2ط:

 م[. 2005، هنضة مصر ] 3، ط: للشيخ الغزايل  ، كيف نفهم اإلسالم .16
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القادر حممد املعتصم دمهان، ط:  ، احملبة صورها وأحكامها .17 اللؤلؤة، 3د. عبد  ، دار 
 . ه [1441]املنصورة، مصر  

احلجاج .18 بن  لإلماماملنهاج شرح صحيح مسلم  الرتاث   ،2، ط:النووي  ،  إحياء  دار 
 ه  [. 1392]   بريوت   ، العرّب
 دمهان،، د. عبد القادر حممد املعتصم  هنج األبرار يف اجتناب ما توعد عليه ابلنار .19
 . ه [1441] ، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر  1ط:

احلكم .20 عنوان  الفتح    ،قصيدة  الُبْسيت ألّب  حممد  بن  املطبوعات ،  علي  مكتب 
  ه [. 1404] ،  1، ط:حلب  ،اإلسالمية
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 عبد القادر حممد املعتصم دمهان.  
   من مواليد مدينة محص يف سوراي.  

 ، ضاحية عبد هللا املبارك الصباح.الكويت، حمافظة الفروانية 

 

العلماء يف مدينة    -  1 التابع جلمعيَّة  العلمي الشَّرعي  حاصل على شهادة املعهد 
( بتاريخ  األزهريَّة 15/12/1413)محص(  الثَّانوية  وعلى شهادة  )امتياز(.  بتقدير:  ه (، 

 )القسم األدّب( من )القاهرة(.  
ة حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كليَّة أصول الدين  امع  -  2

بتاريخ ) )القاهرة(،  م( 1997/أغسطس/ 6ه [، )1418( من ربيع اآلخر ] 2األزهر يف 
 بتقدير: جيد جداا، قسم التفسري وعلوم القرآن.  

وعلوم   -  3 التَّفسري  يف  )املاجستري(  العليا  راسات  الدِ  دبلوم  درجة  على  حاصل 
القرآن طريقة  بني  )اإلقناع  بعنوان:  رسالة  مناقشة  بعد  وذلك  املفسِ ر(،   القرآن،  وعرض 

م(. وقد 29/1/2004ه (، املوافق )1424/ذي احلجة/7وذلك يوم األربعاء الواقع يف )
طبعت رسالة املاجستري مع حتقيقات وزايدات وتعديالت جديدة بعنوان )وسائل اإلقناع  

 م[.2016يف القرآن( يف دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، األردن ]
الدكتو   -  4 درجة  على  رسالة  حاصل  مناقشة  بعد  القرآن،  وعلوم  التفسري  راه يف 

اخلطاب  ألساليب  شاملة  حتليلية  دراسة  الكرمي(.  القرآن  يف  اخلطاب  )أساليب  بعنوان: 
( يف  الواقع  السبت  يوم  وذلك  الكرمي.  القرآن  يف  املوافق  30/7/2011والطلب   ،)

الدكتوراه يف جملدين مع حتقيق1432/شعبان/29) ات وزايدات  ه (. وقد طبعت رسالة 
وتعديالت جديدة يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت، قطاع الشؤون  
والتوزيع،   للنشر  غراس  عشر،  وأحد  مائة  اإلصدار  اإلسالمي،  الوعي  جملة  الثقافية، 

 ه  [. 1436الكويت ]
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يزال.   )الكويت( وال  إماًما وخطيًبا ومدر ًِسا يف )سوراي(، وكذلك يف  وعمل عمل 
ًها فنياا يف املراقبة الثَّقافية يف وزارة األوقاف إدارة مساجد حمافظة )الفروانيَّة(، مثَّ ابحثًا   ُمَوجِ 

املراقبة الثقافية يف إدارة مساجد )عاًما يف  [14شرعياا متفرًغا للبحث والدراسة والتحقيق ]
 وال يزال.  ،عاًما [15]، وإماًما وخطيًبا يف حمافظة )الفروانيَّة( (حمافظة الفروانية

ومدرًسا يف كلية الرتبية األساسية يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات 
 العارضية(.  -اإلسالمية )الكويت 

 

تعريف    -  1 على  )إضاءات  الكونية  اآلايت  تفسري  إىل  املنهجية  اإلرشادات 
،  م[2019ه [، املوافق ]1440رة(، العبيكان، ]التفسري العلمي وضوابطه، ومبادئه العش 

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر 
مبادئ التفسري العلمي )  بعنوان:  ، السودان.(جامعة النيلني)  وقد طبع قسم منه يف

 .)حمكم(كبحث ،  ( لنصوص القرآن الكرمي وضوابط التعريف
الكرمي، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، األردن  وسائل اإلقناع يف القرآن    –  2

 م[. 2016]
يف   –  3 اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكرمي،  القرآن  يف  اخلطاب  أساليب 

دولة الكويت، قطاع الشؤون الثقافية، جملة الوعي اإلسالمي، اإلصدار مائة وأحد عشر، 
 ه  [. 1436غراس للنشر والتوزيع، الكويت ]

، وقد كان طبع يف وزارة األوقاف،  ية الوقائية من آفات التفكك األسريالرتب   –  4
[ سنة  الكويت  دولة  يف  الفروانية،  حمافظة  مساجد  إدارة  املوافق 1435يف  ه  [، 

اإليداع  2014] رقم  هتدد  WWW.islam.gov.kwم.  41/2014م[،  )أخطار  بعنوان:   .
 مع إضافات وبعض التعديالت.يف )دار اللؤلؤة(، األسرة(. وأعيد طبعه 

http://www.islam.gov.kw/
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احملبة صورها وأحكامها، وزارة األوقاف، دولة الكويت، إدارة مساجد حمافظة   –  5
[ النظائر  مطبعة  وإضافات 1437الفروانية،  إبصالحات  الكتاب  طبع  أعيد  ه [. 

اللؤ  )دار  يف  جديدة  ]وحتقيقات  مصر  املنصورة،  املوافق  1439لؤة(،  ، م[2018ه ، 
 م[.2019ه [، املوافق ]1440] العبيكاناإلصدار الثالث إبصالحات جديدة، 

عقبات يف طريق اهلداية، وسبل الوقاية منها، والكتاب يتناول مخسة ومخسني   –  6
ؤة(، املنصورة،  موضوًعا من حيث التعريف وبيان اخلطر والرتبية الوقائية. طبع يف )دار اللؤل

ه [، 1440العبيكان، الرايض ]، اإلصدار الثاين،  م[2018ه [، املوافق ]1439مصر ] 
 م[. 2019املوافق ]
كتيب. وزارة األوقاف، دولة    .دروس وعرب من رحلة سيد البشر    –  7

[ األوىل  الطبعة  الفروانية،  حمافظة  مساجد  إدارة  ]1439الكويت،  م[،  2018ه [، 
 م[.2019ه [، املوافق ]1440اإلصدار الثاين، العبيكان، الرايض ]

موضوعات    -  8 يتناول  والكتاب  ابلنار.  عليه  توعد  ما  اجتناب  يف  األبرار  هنج 
ا وبيان  التعريف  حيث  من  العبيكان،  كثرية  الوقائية.  والرتبية  املوافق  1440]خلطر  ه [، 

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر م[2019]
سبيل الوصول إىل عنوان األصول )يف األصول(، وهو شرح وحتقيق ودراسة    -  9

يت،  لعنوان األصول يف أصول الفقه، ألّب حامد املطرزي. مطبوع يف دار الضياء، الكو 
 ه [. 1436الطبعة األوىل ]

 اإلرشاد إىل أسباب النجاة، مل يطبع.  – 10
تتناول   أساليب  -  11 النداء  آلايت  حتليلية  دراسة   الكرمي،  القرآن  يف   النداء 

ا العبيكان،  واملناَدى(،  األداة  ويل  وما  واملناِدي،  واملناَدى،  ])األداة،  ه [،  1440لرايض 
 .[م 2020ه [، املوافق ]1441]املنصورة، مصر ، دار اللؤلؤة، م[2019املوافق ]
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اجلنائز    -  12 وحتقيق كتاب  شرح  اجلنائز،  أحكام  ببيان  الفائز  املستبصر  تنوير 
ه [. مطبوع يف  1041للفقري إىل رمحة ربِ ه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي، تويف سنه ]

 ه [.1435دار الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]
علو   –  13 يف  ]مذكرة  اجلامعي  للعام  الثاين  الفصل  مقرر  القرآن.   –  2017م 
الرتبية  2016 اإلسالمية، كلية  الدراسات  قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  اهليئة  يف  م[ 

 العارضية(.  -األساسية، )الكويت 
والشؤون    -  14 األوقاف  وزارة  منها،  والعالج  الوقاية  وسبل  اللسان  آفات 

ه [، املوافق 1440م[، العبيكان، الرايض ]2019ه ،  1440]اإلسالمية، دولة الكويت  
 م[. 2019]

الكويت   –  15 دولة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الصيام،  عليكم  كتب 
 م[. 2019ه ، 1440]

ه [، 1069ثالث رسائل يف الفقه، للعالمة حسن الشرنباليل املتوىف سنة ]  -  16
 وهي على النحو التايل:

 فمن عمل هبا ابلسعادة يفوز. وهي منظومة يف أحكام الصالة.   أ. ُدر  الُكنوز 
 ب. سعادة املاجد بعمارة املساجد.   

الطبعة   الكويت،  الضياء،  دار  الرهان. مطبوع يف  اإلتقان حبكم  إحتاف ذوي  ج. 
 ه [. 1436األوىل ]

مطبوع يف دار الضياء،    ،عنوان األصول، ألّب حامد املطرزي. مع شرحنا له   -  17
 ه [.1436، الطبعة األوىل ]الكويت

ه [. مطبوع  1041أحكام اجلنائز، إلبراهيم بن يوسف البولوي، تويف سنه ]  -  18
 ه [. 1435يف دار الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]
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ين خمتصر )تنوير بصائر املقلدين يف مناقب   -  19 إحتاف املهتدين مبناقب أئمَّة الدِ 
شيخ مرعي احلنبلي،  للعالمة الشيخ أمحد الدمنهوري املتوىف األئمَّة اجملتهدين( للعالَّمة ال

 ه [. 1435الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ] ،ه [1101سنة ]
بشرح منظومة   –  20 اهلدى  )أ. داعي  الشهداء   حتقيق ودراسة وشرح منظوميت 

الشهداء، منظومة  الرَّشيدي. وشرح  املغرّب  الرَّزاق  بن عبد  أمحد  لإلمام  لإلمام    الشهدا، 
 ه [.  1434علي بن حممَّد األجهوري(، الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ]

حتقيق ودراسة رسالتان يف األصول، إلمساعيل بن غنيم اجلوهري املتوىف سنة    -  21
ه [. )أ. رسالة يف جواز النسخ. ب. الكلم اجلوامع يف مسألة األصويل جلمع    1165]

 ه [. 1434الضياء، الكويت ]اجلوامع(، الطبعة األوىل، دار 
ببحر علوم   –  22 التفسري املسمى  التيسري يف  الفاحتة( من  دراسة وحتقيق )سورة 

 ه [، مل يطبع. 537التفسري، لنجم الدين عمر بن حممد النسفي ]
وهي   –  23 العلوم(،  نقاية  شرح  الدراية  )إمتام  لكتاب:  وشرح  ودراسة  حتقيق 

علًما،   عشر  أربعة  من  خمتارة  سنة خالصة  املتوىف  السيوطي،  الدين  جالل  لإلمام 
ه [، دار الضياء، الكويت، طبع يف جملدين، وقد شارك يف حتقيق )إمتام الدراية(  911]

 الدكتور عبد الرقيب صاحل الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى حممود سليخ.
منه  -  24 الوقاية  وسبل  وأسبابه  صوره  األرض  يف  الكتاب   اإلفساد  ضوء  يف 
ال ]1440]  عبيكان والسنة،  املوافق  مصر م[ 2019ه [،  املنصورة،  اللؤلؤة،  دار   ،

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]
صورها    -  25 والسنةوأحكامها  اخل  يانة  الكتاب  ضوء  يف    العبيكان ،  وآاثرها 

[1440[ املوافق  مصر  م[2019ه [،  املنصورة،  اللؤلؤة،  دار  املوافق  1441]،  ه [، 
  .[م2020]

 تذكرة وبيان من علوم القرآن. – 26
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يوسف بن عبد هللا    سنان الدينلحتقيق ودراسة لكتاب: )تبيني احملارم(،     –  27
، ابالشرتاك مع أ.د إقبال املطوع،،  خطية  نسخ  سبع، مقابل على  األماسي الرومي احلنفي

 ود. عبد الرقيب صاحل الشامي، مل يطبع بعد. 
 

  
 
 
 
 


